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سوف یتم تعزیز إمكان�ی�ة حص�ول    

ال��م��ھ��اج��ری��ن ع��ل��ى دروس ال��ل��غ��ة 

اإلنجلیزیة التي تمولھا الحكومة بعد 

التحسینات الت�ي ت�ّم إدخ�ال�ھ�ا ع�ل�ى 

برنامج تعلیم اإلنجلیزیة للمھاج�ری�ن 

)، م���م���ا AMEPال���راش���دی���ن (

سیساعد المزید من المھاجرین على 

إتقان اللغة اإلنجلی�زی�ة ب�م�س�ت�وی�ات 

 أعلى.

  

تعدیل قانون الھجرة (ال�ت�ع�ل�ی�م) یُعدُّ 

(توسیع ن�ط�اق إم�ك�ان�ی�ة ال�ح�ص�ول 

على دروس اللغة اإلنجلیزی�ة) ل�ع�ام 

بم�ث�اب�ة ت�ح�س�ی�ن ك�ب�ی�ر ف�ي  2020

، وھ�و ج�زء م�ن AMEPبرنامج 

خطة الحكومة األسترالی�ة ال�م�ك�ون�ة 

من ثالثة أجزاء لتس�ھ�ی�ل ال�ح�ص�ول 

ع��ل��ى دروس ال��ل��غ��ة اإلن��ج��ل��ی��زی��ة، 

وتحقیق نتائج أفضل، والح�ث ع�ل�ى 

 المزید من المشاركة.

  

تدخل ھذه اإلصالحات حیز ال�ت�ن�ف�ی�ذ 

 2021أبریل/نیسان  19اعتباًرا من 

 وتشمل:

س�اع�ات  510إلغاء حد الـ�          ·

م��ن اس��ت��ح��ق��اق الش��خ��ص ل��دروس 

 اللغة اإلنجلیزیة المجانیة؛

رفع مست�وى إت�ق�ان ال�ل�غ�ة          ·

الذي یتم تشجیع الم�ھ�اج�ری�ن ع�ل�ى 

 تحقیقھ في البرنامج؛

إل��غ��اء ال��ح��دود ال��زم��ن��ی��ة          ·

لل�ت�س�ج�ی�ل وب�دء وإك�م�ال ال�دورات 

الدراسیة ل�ل�م�ھ�اج�ری�ن ال�م�ؤھ�ل�ی�ن 

الذین أتوا إلى أس�ت�رال�ی�ا ألول م�رة 

أك�ت�وب�ر/تش�ری�ن األول  1في أو قبل 

2020. 

ق��اَل وزی��ر ال��ھ��ج��رة وال��م��واط��ن��ة 

وخدمات المھاجرین وشؤون التنوع 

الثقافي، ألیكس ھوك، إن ھ�ذه ھ�ي 

أھّم اإلصالح�ات ال�ت�ي ط�رأت ع�ل�ى 

 منذ ُعّدة سنوات. AMEPبرنامج 

  

"ھذه تحسینات جوھری�ة ل�ب�رن�ام�ج 

AMEP  وت�م��ث�ل أول إص�الح ف��ي

سلسلة م�ن اإلص�الح�ات ل�ل�ب�رن�ام�ج 

األوسع الذي نقوم بتنف�ی�ذه ل�ت�ع�زی�ز 

التماسك االجت�م�اع�ي، ولض�م�ان أن 

المھاجرین في وضع أفضل لتحق�ی�ق 

 إمكاناتھم الكاملة في أسترالیا.

  

"ن��ح��ن ن��ع��ل��م أن م��ھ��ارات ال��ل��غ��ة 

اإلنجلیزیة ضروریة لكل ج�ان�ب م�ن 

جوانب الحیاة في أس�ت�رال�ی�ا، ح�ی�ث 

ی��واج���ھ ال���م���ھ��اج���رون ال���ذی���ن ال 

یستطیعون التواصل ت�ح�دی�ات أك�ب�ر 

عند االستقرار ف�ي أس�ت�رال�ی�ا، م�ث�ل 

محدودیة فرص حصولھم على عمل 

وعدم القدرة على التواصل مع أفراد 

 المجتمع األسترالي.

  

وأضاف الوزیر ھوك: "ت�وف�ر ھ�ذه 

التعزی�زات اإلم�ك�ان�ی�ة ل�ل�م�زی�د م�ن 

المھاجرین للمش�ارك�ة ف�ي ب�رن�ام�ج 

AMEP  لكي یتمكنوا م�ن ت�ح�ق�ی�ق

مستوى أعلى في اللغة اإلنجل�ی�زی�ة، 

وبالتالي تكون لدیھم ف�رص�ة أفض�ل 

 للنجاح في وطنھم الجدید".

  

ت��ت��ض��م��ن ال��ت��ح��س��ی��ن��ات اإلض��اف��ی��ة 

خی�ارات ت�ع�ل�م أك�ث�ر م�رون�ة، م�ث�ل 

الدروس عبر االنترنت ال�ت�ي ی�م�ك�ن 

 إكمالھا في أوقات تناسب الدارسین.

، ال�ذي AMEPیتم تقدیم برن�ام�ج 

تدیره وزارة الشؤون الداخلی�ة، ف�ي 

 13م��ن��ط��ق��ة ب��واس��ط��ة  58أرج��اء 

مؤسسة تدریبیة مسجلة في ج�م�ی�ع 

 أنحاء أسترالیا.

یتوفر المزید من ال�م�ع�ل�وم�ات ح�ول 

AMEP ب�م��ا ف��ي ذل�ك ت�ف��اص�ی��ل ،

االتصال بمقدمي الدورات التدریبیة، 

عل�ى ال�م�وق�ع اإلل�ك�ت�رون�ي ل�وزارة 

 الشؤون الداخلیة، 
www.homeaffairs.gov.au/amep  

  

 التواصل اإلعالمي:

 6277 7770 

 دة أ ك،  ان

 ع اون او ت او اطة واا وز 

ة إم 

  إم ل ا  دروس ا ام



03  

Wednesday 
ALiraqia  No. 791 

 24 Mar 21 • Year 16 

ع طق 

اطا 
 
 
 
 

 بقم:: علي حسین/ العراق
    

 

 

 

 

 

 

 

 

أتلقّى بین الحین واآلخر رسائل من قّراء أع�ّزاء م�ع�ات�ب�ی�ن: ل�م�اذا ی�اع�زی�زي،     
"یقصدون جنابي"، ال تتوقف عن متابعة یومیّات السیاسیین، أال تش�ع�ر ب�ال�م�ل�ل؟ 
سؤال أراه وجیھاً مئة بالمئة، وم�ط�ل�وب م�ن "ج�ن�اب�ي" أن ی�ك�ون ج�واب�ھ أك�ث�ر 
وجاھة، فأنا یاسادتي األعّزاء، مج�ّرد ك�ات�ب م�ط�ل�وب م�ن�ھ ی�وم�ی�اً أن ی�م�أل ھ�ذه 

 المساحة بكل ما ھو غریب وعجیب في بالد الرافدین في زمن الدیمقراطیة،
ورغم أن البعض، "مشكوراً"، یتھمني بأنني "ال یعجبني العجب"، لكن�ي ی�اس�ادة 
أحاول أن أبحث في ھذا العجب ألنقل لكم أخبار "أبو مازن" أحمد الجب�وري ال�ذي 
یطالب بإجراء تحقیق دولي عن عملیات الفساد، طبعاً ال ف�رق ب�ی�ن اس�ت�ع�راض�ات 
"أبو مازن"، واستعراض الكثیر من النواب النواب وھم یف�ردون عض�الت�ھ�م ض�د 
من ینتقدھم، سوى أن "أبو مازن" یغلف استعراضات�ھ ب�اب�ت�س�ام�ت�ھ "الس�اح�رة" 
وتأكیده على أن الشعب ال ینام قبل أن ی�ق�ب�ل ص�ورة "س�ی�ادت�ھ" ویض�ع�ھ�ا ت�ح�ت 
المخدة، فیما یزعم العدید من النواب أنھم یقدمون عمالً وطنیاً وخدمة جلیلة لشعب 
بالد الرافدین. ولھذا استحق "أبو مازن" أن تفتح لھ استودیوھات الفضائیات ك�ي 
تتحدث عن نضالھ الوطني من أجل إشاعة روح الرقص بین المواطنین، واست�ح�ق 
النواب "األفاضل" أن ینعموا باالمتیازات والرواتب من دون أن تطأ أقدام ال�ك�ث�ی�ر 

 . منھم قاعة المجلس
سیرد البعض متھّكماً، وماذا بعد یارجل؟ لماذا تصّر على تذكیرنا بـ"النوائب"، فما 
الذي سیجنیھ الناس من برلمان سیُعید إلى مسامعھم ال�خ�ط�ب ن�ف�س�ھ�ا وس�ت�م�ت�ل�ئ 
شاشات الفضائیّات بمعارك تاریخیة ، لكن رغم كل ھذا األسى، ھناك خبر مش�رق، 
النائب مثنى السامرائي، خرج علینا بنظریة جدیدة، خالصتھا أّن العراق في وق�ت�ھ 
الحالي بحاجة إلى خبیر مالي یعرف السوق جیدا، والن السید السامرائي لھ خ�ب�رة 
"بالعاب" السوق فانا اضم صوتي الى صوتھ وارشحھ لك�ي ت�ول�ى ش�ؤون ال�ب�الد 
المالیة، وأتمنى أن ال تتھموني باني اسخر من قامة اقتصادی�ة ، ل�ك�ن ی�م�ك�ن ل�ك�م 
مراجعة ملفات الفساد التي كانت تالحق النائب "الخبیر" قبل ان یصبح ناطقا باسم 

 . الدیمقراطیة
وانا استمع الناشید نوابنا االعزاء عن الدیمقراطیة، تبیّن لجنابي أن الدی�م�ق�راط�ی�ة 
لیست كما بّشر بھا أفالطون، وصاغ مفاھیمھا وأسسھا أرسطو، فنحن حتى لح�ظ�ة 
ظھور السیدة الفتالوي ال نعرف أي نوع من الدیمقراطیة نب�غ�ي وأي دی�م�ق�راط�ی�ة 
ر للبشریة، ففي الدیمقراطیات الحقیقیة السیاسي الفاش�ل، ی�ع�ت�رف ب�ف�ش�ل�ھ  سنصدِّ
ویذھب الى بیتھ معتزالً السیاسة، بینما في دیمقراطیتنا فإن صوت السیاس�ي ن�ذی�ر 

 .بساعات النحس
لالسف ھناك من یرید یمارس مھنة "قطاع طرق الدیمقراطیة"، فھ�م ی�ت�ص�ورون 
أن الدیمقراطیة ھي خ�ط�ف الص�ن�ادی�ق، وت�ع�ب�ئ�ة ال�ج�م�اھ�ی�ر، ھ�ن�اك ف�ارق ب�ی�ن 
الدیمقراطیة عندما یستخدمھا نائب انتھازي ، وبین الدیمقراط�ی�ة ك�ف�ض�اء یس�م�ح 

 . للجمیع بالعمل لخدمة الوطن

ار 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

سیدني   موفق ساوا
2021/3/17 

 

 في جمھوریِة العصافیرِ 

 حیُث الفصوُل خریٌف كلُّھا

  فال شتاء وال صیف

 إنتحرْ   و الربیعُ 

 

  أطّل من البیضِة فرخٌ 

  جذالُن یرفرفُ 

 …یتوُق إلى معانقِة السماء

 یُدفئُھ لم یجْد عّشا 

 …وال نَبََت لھ الجناحان

  وال أْوَرَق الشجرْ 

 

  في جمھوریِة العصافیرِ 

  ُحِجبَْت الشمُس بالغیم

 فالكوُن دْجنٌ 

  ال ربیع في األفِق وال مطرْ 

 

 ال شيء 

  غیُر العصافیِر مخنوقِة األصواتِ 

  مشدودِة الوترْ 

 

 في جمھوریِة العصافیرِ 

  تُـقـتـَنَُص الفراُخ كلَّ ساعة

 تُخنَُق تحت سوِد العباءاتِ 

  و تُكفَُّن بالسراویِل السوداِء العفنة

  تموُت العصافیرُ 

  ال عّش یُدفئُھا

 ...  یحمیھا الوكرْ   وال
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) ن�وع�ی�ة 2005حدد الدستور العراقي ( 
 نظام الحكم في العراق بكونھ:

"جمھوري نیابي (برلماني) دی�م�ق�راط�ي 
أن الع�راق  ، كما ضمن بإعتبار إتحادي"

"  متعدد األع�راق واألدی�ان وال�ق�وم�ی�ات
كامل الحقوق الدینیة لجم�ی�ع األف�راد ف�ي 
ح��ری��ة ال��ع��ق��ی��دة وال��م��م��ارس��ة ال��دی��ن��ی��ة، 
كالمسیحیین ، واإلی�زی�دی�ی�ن، والص�اب�ئ�ة 

وغیرھم، على أس�اس�ھ ف�إن  المندائیین"
نظام الحكم المستفتى علیھ یجب أن یمثل 
كافة اطیاف الشعب ال�ع�راق�ي وی�ج�ب أن 
تحقق قرارتھ ال�ع�دال�ة وال�م�س�اواة ل�دف�ع 
ع��ج��ل��ة ال��ح��ی��اة ال��ع��راق��ی��ة ن��ح��و االم��ام 

 واالمان.
ویبدو من خالل القراءة األول�ى ل�ق�ان�ون  

ال�م��ح�ك��م�ة اإلت�ح��ادی��ة م��ن ق��ب�ل م�ج��ل��س 
ال��ن��واب أن ب��ع��ض اعض��ائ��ھ ی��ح��اول��ون 
تمریره بعد ضم ف�ق�ھ�اء م�ن ال�ط�ائ�ف�ت�ی�ن 
السنیة والشیعیة كأعض�اء أص�ل�ی�ی�ن ف�ي 
المحكمة اإلتحادیة األمر ال�ذي ی�ت�ع�ارض 
وفقرات الدستور ومب�دأ ال�ت�ن�وع ال�دی�ن�ي 
والقومي والطائفي للشعب العراق�ي وھ�م 
ب��ذل��ك یس��ع��ون ال��ى تش��وی��ھ ال��ع��دال��ة 
واالجحاف بحق اتباع ال�دی�ان�ات االخ�رى 
في العراق وعدم انص�اف اب�ن�اء ال�وط�ن 
ال��واح��د م��ن خ��الل ت��ح��وی��ل ال��م��ح��ك��م��ة 
اإلت��ح��ادی��ة إل��ى م��ج��ل��س ش��ورى ی��دع��و 
للمعروف وینھى عن المن�ك�ر، ال�ت�ص�رف 
الذي ی�ت�ع�ارض م�ع م�ب�دأ ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
ال��وارد ف��ي ال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي ح��ی��ث 
س��ت��رت��ب��ط ال��ق��وان��ی��ن ال��م��دن��ی��ة ب��م��ب��ادئ 

 الشریعة اإلسالمیة.
 

وإستناداً لمفھوم المادة الرابعة عشر من 
الباب الثاني (الحقوق  -الدستور العراقي 

"العراقی�ون  والحریات) التي تنص على:
متساوون أمام القانون دون تمییٍز بسب�ب 
الجنس أو العرق أو ال�ق�وم�ی�ة أو األص�ل 
أو اللون أو الدین أو المذھب أو المع�ت�ق�د 
أو ال��رأي أو ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي أو 

االمان�ة ال�ع�ام�ة ل�ھ�ی�ئ�ة  فإن االجتماعي"
الدفاع عن اتباع الدیانات والم�ذاھ�ب ف�ي 

تود التأكید على أن ھذه الخ�ط�وة   العراق
س��ت��ؤدي إل��ى ال��ت��ف��رق��ة وزرع ال��ف��ت��ن��ة 
وتخریب اھم مؤسسة قض�ائ�ی�ة ح�ی�ادی�ة. 
ان ھذا التغییر ھو خرق صارخ للدس�ت�ور 

وان�ھ�اء   العراقي، وتمییز بین المواطنین
وان اق�رار ال�ق�ان�ون   لل�م�واط�ن�ة ال�ح�ق�ة

ح�ك�م ال�ق�ض�اء   بصیغتھ الجدیدة سیك�ون
فیھ غیر عادل، ناھی�ك�م ع�ن اإلخ�ت�الف�ات 
في اإلجتھادات ووجھات الن�ظ�ر ال�دی�ن�ی�ة 
والمذھبیة بین الفقھاء، وبذلك فإن أحكام 
المحكمة اإلت�ح�ادی�ة بص�ی�غ�ت�ھ�ا ال�ج�دی�دة 
ال��م��ق��ت��رح��ة س��ت��ك��ون م��ت��أث��رة ب��ال��ھ��وی��ة 

ول�ی�س   المذھبیة والدی�ن�ی�ة والش�رع�ی�ة،
وفق ھویة ال�م�واط�ن�ة ال�ھ�ادف�ة ل�ل�ع�دال�ة 
والمساواة امام القانون. ومن الم�ف�ی�د أن 
نشیر أیضاً إلى أن الفقرة أوالً من ال�م�ادة 

" المحكمة اإلت�ح�ادی�ة  نصت على ان 92
العلیا ھي ھیئة قض�ائ�ی�ة مس�ت�ق�ل�ة م�ادی�اً 

اما ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ی�ة م�ن ن�ف�س  وإداریاً"
ت��ت��ك��ون  " ال��م��ادة ف��ق��د نص��ت ع��ل��ى أن

المحكمة االتحادیة العل�ی�ا، م�ن ع�دٍد م�ن 
القضاة، وخب�راء ف�ي ال�ف�ق�ھ االس�الم�ي، 
وفقھاء القانون، یُ�ح�دد ع�ددھ�م، وت�ن�ظ�م 
ط�ری�ق��ة اخ��ت�ی�ارھ��م، وع��م�ل ال��م�ح��ك�م��ة، 
بقانوٍن یُسن بأغلبیة ثلثي اعضاء مجلس 

وھ��و ن��ص ص��ری��ح ی��ح��دد  ".ال��ن��واب
عضویة ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة ب�ال�ق�ض�اة 
ولیس من فقھاء في األدیان وال�م�ذاھ�ب، 
مع جواز اإلستعان�ة ب�خ�ب�راء إس�الم�ی�ی�ن 
وف�ق�ھ�اء ف�ي ال�ق��ان�ون وت�ب�ق�ى عض�وی��ة 

 المحكمة الرئیسیة محصورة بالقضاة.
ك��م��ا ال ی��ح��ق ل��ل��ب��رل��م��ان ال��ع��راق��ي ان 

في التصویت على تعیینات ھ�ی�ئ�ة   یتدخل
المحكمة االتحادیة الع�ل�ی�ا وھ�ذا م�خ�ال�ف 

من ال�دس�ت�ور وال ی�ح�ق ل�ھ�م  61للمادة 
منح حق الفیتو ل�ل�ف�ق�ھ�اء ع�ل�ى اعض�اء 
المحكمة!! بكل وضوح وحسب ال�ق�ان�ون 
ال ی���ح���ق ل���ن���واب م���ج���ل���س ال���ن���واب 

التصویت على اعضاء المحكمة   العراقي
االتحادیة وانما مسموح ل�ھ�م ال�ت�ص�وی�ت 

 التمییز.   على أعضاء محكمة
وتؤكد المادة الثالثة من قانون الم�ح�ك�م�ة 

 2005لس�ن�ة  30اإلتحادیة ال�ع�ل�ی�ا رق�م 
تتكون المحكمة االتحادیة العلی�ا  " على :

م��ن رئ��ی��س وث��م��ان��ی��ة اعض��اء ی��ج��ري 
تعیینھم من مجلس ال�رئ�اس�ة ب�ن�اء ع�ل�ى 
ت��رش��ی��ح م��ن م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء االع��ل��ى 
بالتشاور مع المجالس القضائیة لالقال�ی�م 
وفق ما ھو منصوص عل�ی�ھ ف�ي ال�ف�ق�رة 
(ھـ) من مادة رقم (ال�راب�ع�ة واالرب�ع�ی�ن) 
من قانون ادارة الدولة العراقیة للمرح�ل�ة 

 ." االنتقالیة
 

اننا في ھیئة الدفاع عن ات�ب�اع ال�دی�ان�ات 
والمذاھب في الع�راق نس�ت�ن�ك�ر الص�ی�غ�ة 
المقترحة ل�ق�ان�ون ال�م�ح�ك�م�ة االت�ح�ادی�ة 
العلیا في قراءتھ االولى ونطالب االل�ت�زام 
الكامل ببنود الدست�ور ال�ع�راق�ي، خ�اص�ة 
وان مھمة المحكمة االتحادیة ھي الفص�ل 

وإنصاف ات�ب�اع   في النزاعات الدستوریة
الدیانات والمذاھب مجلس النواب ولی�س 
ال��ع��ك��س، ك��م��ا ی��ع��ت��ب��ر م��ج��ل��س ال��ن��واب 

لكافة اطیاف الشعب من غ�ط�رس�ة  ممثالً 
األغلبیة ف�ي ال�ع�راق وال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى 

ولیس زرع ال�ت�ف�رق�ة  تماسكھا ووحدتھا 
كّل ق�اٍض   والفتنة بینھا، والقاعدة تقول:

 ..... فقیھٌ ، لكن لیَس كّل فقیٍھ قاِضیاً 
إن��ن��ا ن��دع��و ج��م��اھ��ی��ر الش��ع��ب ال��واع��ی��ة 
والمدركة لما یراد ل�ل�ع�راق م�ن إس�اءات 
دستوریة وحقوقیة أن تنھض دفاعاً ع�ن 
الحریات العامة والدی�م�ق�راط�ی�ة وح�ق�وق 
اإلنسان والدولة الدیمقراطیة والم�ج�ت�م�ع 

 المدني الدیمقراطي.
 
 

االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع 
 والمذاھب في العراق  الدیانات

 2021اذار10

 ن

  ،ٌ ض ّ 

ِ ٍ ّ َ   
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تحت الفصل الثالث من الدستور الدائم (السل�ط�ة   
ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة  -الفرع ال�ث�ان�ي -القضائیة)

ث�ان�ی�اً : ت�ت�ك�ون ال�م�ح�ك�م�ة  - 92ال�م�ادة   العلیا
اإلتحادیة العلیا، من عدد من القضاة وخب�راء ف�ي 
الفقھ اإلسالمي وفقھاء ال�ق�ان�ون، ی�ح�دد ع�ددھ�م 
وتنظم طریقة إختیارھم وعمل المحكمة، ب�ق�ان�ون 
یُسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس ال�ن�واب. ول�ك�ن 
ع ال�ق�ان�ون  تحت ھذه المادة الدس�ت�وری�ة ل�م یُش�رَّ

دور ق�ان�ون ــحسب المـادة الدستوریـــة بسبب ص
ب�اس�م (ال�م�ح�ك�م�ة االت�ح�ادی�ة  2005) لسنة 30( 

العلیا) إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة واألربعی�ن 
م��ن ق��ان��ون إدارة ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة ل��ل��م��رح��ل��ة 
اإلنتقالیة والقسم الثاني من مل�ح�ق�ھ وب�ن�اء ع�ل�ى 
موافقة مجل�س ال�رئ�اس�ة، ق�ررم�ج�ل�س ال�وزراء 

ع بموجبھ القانون.   إصدار األمر  والذي ُشرَّ
) من القانـــــون رقــ�ـ�ـ�ـ�م 3وكان نص المـــــادة (

تتكون المحكمة العلیا من رئیس وث�م�ان�ی�ة   )30( 
أعضاء یجري تعیینھم من مجلس ال�رئ�اس�ة ب�ن�اء 
على ترشیح من مجلس القضاء األعلى بالت�ش�اور 

وف��ق م��ا   م��ع ال��م��ج��ال��س ال��ق��ض��ائ��ی��ة ل��إلق��ال��ی��م
منصوص علیھ في الفقرة (ه) من المادة (الرابع�ة 
واألربع�ی�ن) م�ن ق�ان�ون إدارة ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
ل��ل��م��رح��ل��ة اإلن��ت��ق��ال��ی��ة. ول��ھ��ذا وحس��ب ال��م��ادة 
الدستوریة كان یتطلب بم�وج�ب�ھ�ا تش�ری�ع ق�ان�ون 
للمحكمة اإلتحادیة العل�ی�ا ول�ك�ن ال�م�ش�ك�ل�ة ال�ت�ي 
كان�ت ت�ح�ی�ل دون ذل�ك ھ�ي ال�م�ادة ال�دس�ت�وری�ة 
واإلختالف في التفسیر وك�ذل�ك م�ا ت�ح�ت�وی�ھ م�ن 

ج�اءت ال�م�ادة ال�دس�ت�وری�ة   نقاط خ�الف�ی�ة ح�ی�ث
مخالفة للنظام الدیمقراطي، وعدم الم�س�اواة ب�ی�ن 
المواطنین بعد إدخال عدد من الخبراء ف�ي ال�ف�ق�ھ 
األسالمي إلى قوام ت�ك�وی�ن ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة 
وت�ك��ری�س واض�ح ل�ل��ط�ائ��ف�ی��ة ت��ت�ن��اف�ى م�ع روح 
المواطنة والھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة وك�ذل�ك ع�دم إی�الء 
االھتمام إل�ى ال�م�ك�ون�ات األخ�رى أو م�ایس�م�ون 
باألقلیات. فكیف ستكون ال�ع�دال�ة. ول�ھ�ذا ع�ن�دم�ا 
أُرید تشریع قان�ون ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة ال�ع�ل�ی�ا 
ال��ج��دی��د طُ��رح مش��روع ق��ان��ون وظ��فَّ ال��م��ادة 

المش�ار إل�ی�ھ�ا أع�اله وال�ت�ي ع�ل�ی�ھ�ا  الدستوریة 
خالفات وإعتراض شعبي ونیابي بسبب إعتمادھ�ا 
على نص یعت�ب�ر ن�ك�س�ة ل�ل�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�م�واد 
الدستوریة ال�ت�ي ت�ؤك�د ب�أن ن�ظ�ام ال�ح�ك�م ف�ی�ھ�ا 
جمھوري نی�اب�ي (ب�رل�م�ان�ي) دی�م�ق�راط�ي، وھ�ذا 
الدستور ضامن لوحدة العراق. وب�ال�ت�ال�ي ع�ن�دم�ا 
طُرَح مشروع القان�ون ال�ج�دی�د، ح�دث إع�ت�راض 
علیھ لم�ا ی�ح�م�ل مش�روع ال�ق�ان�ون م�ن أخ�ط�اء 
جسیمة ومع اإلع�ت�راض�ات ال�ت�ي إرت�ف�ع�ت ع�ل�ى 
مستوى منظمات المجتمع المدني واألحزاب ال�ت�ي 
ترى في المشروع ھو بالضد من الدیمقراطیة. بل 
أعتبر البعض أن في حال�ة تش�ری�ع ھ�ذا ال�ق�ان�ون 
سوف یؤدي إلى فتح باب التش�ری�ع�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 

 اإلسالمیة والدولة السیاسیة اإلسالمیة.
) م�ادة وع�ن�دم�ا ت�م�ت 24لقد وضع القانون في (

المباشرة بالق�راءة األول�ى وال�ت�ح�ض�ی�ر ل�ل�ق�راءة 
الثانیة، وجدنا وبتأیید الكتل المتنفذة واإلس�الم�ی�ة 

م�ادة وت�أج�ی�ل  18السیاسیة قد إستطاعت تمریر 

ستة مواد وم�ن ث�م ال�ت�واف�ق ع�ل�ى أرب�ع�ة م�واد 
وب��ق��اء م��ادت��ی��ن، م��م��ا دف��ع ال��ق��وى ال��م��دن��ی��ة 
والدیمقراطیة إلى زیادة ضغطھا وال�ق�ی�ام ب�ح�م�ل�ة 
ض��د تش��ری��ع ال��ق��ان��ون ال��ذي ی��وج��د ف��ي ط��ی��ات��ھ 
منطلقات فتنة وتمییز طائفي وفصل بین م�ك�ون�ات 
الشعب العراقي والتي تعتبر ب�الض�د م�ن اإلع�الن 

وقد تجلى موقف ال�ق�وى  .العالمي لحقوق اإلنسان
المدنیة والدیمقراطیة في البیان ال�م�ش�ت�رك ال�ذي 

حول تشریع قانون المحكم�ة اإلت�ح�ادی�ة،  أصدرتھ
في المؤتمر الص�ح�ف�ي ال�ذي ع�ق�دت�ھ ف�ي ن�ق�اب�ة 
الجیولوجی�ی�ن وق�ع�ت ع�ل�ی�ھ م�ن�ظ�م�ات وأح�زاب 
وشخصیات وطنیة في وقت (كان یواصل مج�ل�س 
ال�ن�واب ال�ت�ص�وی�ت ع��ل�ى م�واد مش�روع ق�ان��ون 
المحكمة اإلتحادیة وسط م�خ�اوف م�ن ان ی�ؤدي 
تمریره بصیغتھ الحالیة إلى إشكاالت عدة، وی�زی�د 
من حدة اإلنقس�ام ف�ي ال�ب�الد ...أل�خ) وك�م�ا ذك�ر 
البیان (توقف مجلس النواب ع�ن�د ب�ع�ض ال�م�واد 
التي ھي محل خالف وج�دل ق�ان�ون�ي وس�ی�اس�ي، 
ألن��ھ��ا ت��م��س أس��س وأرك��ان ال��دول��ة ال��م��دن��ی��ة 

الدیمقراطي كما نص ع�ل�ی�ھ�ا ال�دس�ت�ور)   وبنائھا
 وطالبت القوى المدنیة والدیمقراطیة في بیانھا:

ان یجري تشریع قانون المح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة  -1 
في ظل أجواء مناسبة ول�ی�س ف�ي ظ�ل ال�ظ�روف 
الحالیة غیر ال�م�ؤات�ی�ة وال�م�ت�س�م�ة ب�ع�دم ال�ث�ق�ة 

 المتبادلة
أن الیكون التشریع ضم�ن ص�ف�ق�ة س�ی�اس�ی�ة،  -2

بالتزامن واإلرتباط مع تش�ری�ع ق�ان�ون ال�م�وازن�ة 
 إجراء االنتخابات المبكرة.  وتحت ضغط

أن ی��ق��وم تش��ك��ی��ل ال��م��ح��ك��م��ة ع��ل��ى م��ب��ادئ  -3
المواطنة والنزاھة والكفاءة واإلستق�الل�ی�ة ب�ع�ی�داً 
ع�ن أش�ك��ال ال�م��ح�اص��ص��ة ال��دی��ن�ی��ة وال��ط��ائ�ف��ی��ة 
وال��ق��وم��ی��ة. وق��د إق��ت��رح��ت ال��ق��وى ال��م��دن��ی��ة 
والدیمقراطیة حالً وھو تجن�ب م�ا ی�ث�ی�ره تش�ری�ع 
قانون المحكمة اإلتحادیة بص�ی�غ�ت�ھ ال�ح�ال�ی�ة. ان 
الحل یكمن في اإلتفاق على تعدیل الم�ادة ال�ث�ال�ث�ة 

لسن�ة  30من قانون المحكمة اإلتحادیة النافذ رقم 
والخاصة بسد الشاغر في نصاب المحكمة  2005

من خالل التشاور بین قضاة المحك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة 
ومجلس القضاء األع�ل�ى وم�ج�ل�س ال�ق�ض�اء ف�ي 
اإلقلیم وذلك إلستمرار المحكمة اإلتحادی�ة ال�ع�ل�ی�ا 

 في أداء مھامھا.
وجاء نص قانون التعدیل األول عل�ى (األم�ر رق�م 

م) قان�ون ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة  2005لسنة  30
 العلیا 

ب�ع�د إی�ق�اف ال�ت�ص�وی�ت ع�ل�ى مش�روع ال�ق�ان��ون 
 المقترح . 

) م��ن ق��ان��ون 3ی��ل��غ�ى ن��ص ال��م�ادة ( -1ال�م��ادة 
  -المحكمة اإلتحادیة العلیا ویحل محلھ ما یأتي :

: تتكون المحكمة اإلتحادیة العلی�ا  أأوالً - 3المادة 
م��ن رئ��ی��س ون��ائ��ب ل��ل��رئ��ی��س وس��ب��ع��ة أعض��اء 
أصلیین، یتم إختی�ارھ�م م�ن ب�ی�ن قض�اة الص�ن�ف 
األول المستمرین بالخدمة م�م�ن الت�ق�ل خ�دم�ت�ھ�م 

 ) خمس عشرة سنة .15الفعلیة في القضاء عن (
للمحكمة أربعة أعضاء احتیاط غیر متفرغی�ن  -ب

الص��ن�ف األول   ی�ت�م إخ�ت��ی�ارھ��م م��ن ب�ی��ن قض��اة
) خ�م�س 15المستمرین بالخدمة ممن التقل عن (

 عشرة سنة. 
 

ثانیاً : ی�ت�ول�ى رئ�ی�س م�ج�ل�س ال�ق�ض�اء األع�ل�ى 
ورئیس المحكمة اإلتحادیة العلیا ورئ�ی�س ج�ھ�از 

الق�ض�ائ�ي،   االدعاء العام ورئیس جھاز األشراف
رئ��ی��س ال��م��ح��ك��م��ة ون��ائ��ب��ھ واألعض��اء   إخ��ت��ی��ار

بین القضاة المرشحین مع تمثیل اإلقل�ی�م ف�ي  من 
تكوین الم�ح�ك�م�ة وت�رف�ع أس�م�اؤھ�م إل�ى رئ�ی�س 
الجمھوریة إلصدار المرسوم الجمھوري بالتعیین 

) خم�س�ة عش�ر ی�وم�اً م�ن 15خالل مدة أقصاھا (
تأریخ أخب�ارھ�م. (م�ج�ل�س ال�دائ�رة ال�ب�رل�م�ان�ی�ة)  
وبھذا التعدیل تّم حل المشكلة ولكن إلى حین. ألن 

حسب  2023مشروع القانون تّم تأجیلھ إلى العام 
ماتناقلت األنباء. وبھذا یكون مج�ل�س ال�ن�واب ق�د 
إستطاع اإلن�ت�ص�ار وال�ب�دأ ب�ت�م�ش�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 
المبكرة بوجود المحكمة اإلت�ح�ادی�ة ال�ع�ل�ی�ا، ك�م�ا 
ھ��ن��اك ق��رار إداري ب��إح��ال��ة أعض��اء ال��م��ح��ك��م��ة 
اإلتحادیة العلیا السابقین على ال�ت�ق�اع�د وتش�ك�ی�ل 
محكمة جدیدة. وخرجنا بنتی�ج�ة م�ھ�م�ة وھ�ي إن 
الحراك المدني والدیمقراطي نحو تحش�ی�د ال�ق�وى 
المدنیة والدیمقراطیة ورفع مذكرة إلى الرئ�اس�ات 
الثالث ح�ول خ�ط�ورة مش�روع ال�ق�ان�ون ال�ج�دی�د 
والمقترح والمعت�م�د ع�ل�ى ال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ت�ق�س�ی�م 

من قبل م�ن�ظ�م�ات   الدیني والتي تّم التوقیع علیھا
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي واألح��زاب ال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
والشخصیات الوطنیة كان ع�م�الً ج�ی�داً وم�وف�ق�اً، 
وأن تأجیل مشروع القانون وغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن�ھ 
كان نصراً للقوى الدیمقراطیة التي تعمل من أج�ل 
ب�ن��اء ال��دول�ة ال��م��دن�ی��ة ال��دی�م��ق��راط��ی�ة وال��ع��دال��ة 

 االجتماعیة.
لقد أثبتت التجارب السابقة وال�ح�ال�ی�ة ب�أن وح�دة 
القوى الوطنیة والدیمقراطیة ومنظمات المج�ت�م�ع 
المدني والنقابات سوف تؤدي إلى إفشال مشاریع 
ال��ق��وان��ی��ن ال��ت��ي ت��ھ��دف إل��ى ع��رق��ل��ة ال��ب��ن��اء 
ال��دی��م��ق��راط��ي ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب��ھ ال��دول��ة ال��م��دن��ی��ة 

 .الدیمقراطیة

 صبحي مبارك/ سیدني
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 "  "سأحاوُل أن أكوَن عند حسِن الظنِّ
قالتھا بص�وٍت م�رت�ع�ٍش وھ�ي ت�ح�اوُل أن ت�رف�َو 

 الحروَف لتنسَج منھا كلماٍت.
ورغم االبت�س�ام�ِة ال�ت�ي ل�م … كانت فارعةً یافعةً 

تفارقھا فإّن شیئا ما ف�ي ن�ظ�رت�ھ�ا ك�أن�ھ ال�ق�ل�ق، 
وشیئا م�ا ف�ي اف�ت�راِر ث�غ�ِرھ�ا ك�أن�ھ ال�م�ج�ام�ل�ةُ، 

في قسماتِ وجھھا المكفنةِ بالمساحیِق كأنھ   شیئا
یحاول ان یفلَت منھا ف�ت�رّده ب�ط�م�س … الھروُب 

  اآلھةِ 
كانت ك�م�ن ی�خ�اُف أن ی�أخ�َذه … وخفِض البصِر 
قوِل ما ال ی�ری�ُد ف�ال ت�ن�ط�ق إالّ   شجُن الكالِم إلى

بقسطاٍس ، وك�َم�ن یُ�ح�ّس أّن األرَض ت�م�ی�ُد ب�ھ 
 …فیفتعل التماُسكَ 

قلت في نفسي "لعلّھا قلقة من األجواء ال�ج�دی�دِة 
 "…ومن صعوبة االندماجِ 

عندما ھاتفني زمیلي یطلب موافقتي ع�ل�ى ق�ب�ول 
تلمیذة ستن�ت�ق�ل م�ن م�ع�ھ�ده إل�ى ال�م�ع�ھ�د ال�ذي 

ل��م أت��رّدْد خ��اص��ة وقس��ُم اآلداب غ��ی��ُر   أدی��ره
لكنّني حرصُت ع�ل�ى ال�ت�ح�دث إل�ی�ھ�ا ق�ب�ل   مكتظٍّ 

االلتحاق بزمالئھا لطمأنتھا و ت�ح�ف�ی�زھ�ا خ�اص�ة 
 … وھي تعید المستوى

…ما ھي إال أیاٌم معدودةٌ وتغیّبْت ع�ن ال�دروس 
عادت بعد أسبوع م�رف�وق�ةً ب�وال�دت�ھ�ا ك�ي ت�ب�ّرَر 

 … الغیاَب بَِوْعَكٍة صحیةٍ 
دعوُت األمَّ إلى مكتب�ي عس�ان�ي أف�ھ�م م�ن خ�الل 

…حدیثھا نفسیةَ البنِت و ظروفَھا االج�ت�م�اع�ی�ةَ 
تنطُق ِسحنتُھا بأيِّ تعبیٍر ،وعل�ى   كانت ضامرةً ال

-وھ�ي ت�ح�دث�ن�ي-وكانت … أثوابِھا مالمُح بؤٍس 
تتجنّب النظَر إلّي و تراوغ أسئلتي وتُظھُر العجلةَ 

 …وكثرةَ الشؤوِن التي تنتظرھا
 …یوم أو یومان و تغیبت الفتاةُ مجّددا  

 و قّررُت أن أتابَع األمَر عن قرٍب.
كانت إذ تعود تبّرر غیابھا بشھادٍة طبیٍة (ل�م ی�ك�ن 
الحصول علیھا صعبا لموت الضمیر المھني ل�دى 
بعضھم) ولكن�ھ�ا ت�ع�ود ف�ي أك�م�ل زی�ن�ٍة :أث�واب 
أنیقة، وجھ متألّق،شعر تتغ�یّ�ُر أص�ب�اغ�ھ ف�ي ك�ل 

 …مّرة 
بقیُت فت�رة أرّوض�ھ�ا وأج�ام�ل�ھ�ا ح�تّ�ى اط�م�أنّ�ت 
ولعلھا كانت في حاجة إلى وضع حملھا ف�ب�اح�ت، 

 قالت:
"أنا ال أطمئّن إلى أحد من أفراد عائلتي، وما عاد 
ھم و زجُرھم بل إنًني ال أحتّك ب�ھ�م إالّ  یعنیني صدُّ

 قلیال"
 قلت :"فأین تُقّضین أیام الغیاِب عن الدراسِة ؟

ق�ال��ت"أذھ��ب م��ع أص��دق��ائ��ي إل�ى إح��دى ال��م��دِن 
 السیاحیِة حیث النزل و المالھي "

قلت :" وما سرُّ ھذا التوتّر في ع�الق�ت�ك ب�أب�وی�ك 
 ؟"

صمتْت كأنّھا تستأذُن لسانَھا أن ی�ن�ط�َق ب�م�ا ف�ي 
 نفِسھا فیرتدُّ و یتخّشُب في

فمھا و یجفُّ الّریق فیموت الكالُم عل�ى ش�ف�ت�ی�ھ�ا 
...… 

لم أِرْد إحراجھا فتركتھا تنصرف وقد عرفُت أنّھا  
ل�ك�ّن داف�ع�ا م�ا ال   غیر راضیٍة ع�ن تص�رف�ات�ھ�ا

ا بحكم سنّھا ربّما ھ�و ال�ذي ی�م�ل�ي  تستطیع لھ رّدً

  ٠علیھا وجھةَ الفعلِ 
  ھل كانت تنتقم؟ مّمن؟ و لماذا؟

  ھل كانت تجلُد نفسھا؟ ما الداعي كذلك ؟
  مخیّرة ھي أو مسیّرة ؟ 

 
عندما طرقْت باَب مكتبي بعد أیّاٍم كان�ت م�ت�ح�فّ�َزةً 

جامحةً في الب�وحِ     رغبةً   قرأُت على وجھھا… 
 …بھمٍّ قد أثقلھا 

دعوتُھا إلى الجلوِس و اتخذُت مقعدا قریبا م�ن�ھ�ا 
الطفتھا بابتسامٍة و اس�ت�درج�ت�ھ�ا إل�ى ال�ك�الم … 

م�ج�ّددا ب�ال�م�واظ�ب�ِة ع�ل�ى   "ھل جئِت لِ�تَ�ِع�دی�ن�ي
 حضوِر الدروِس ؟"

بل ال أستط�ی�ع أن … قالت:"أنا ال أعرف ما أفعُل 
 …"أنفَّذ ما أقّرُر فعلھ 

ت�دف�ع�ھ�ا إل�ى   تركتھا تسترسُل فربّما الم�ق�اط�َع�ةُ  
 …التراجعِ عن البوحِ 

 قالت : "أنا أصاحُب الرجاَل بمقابٍل"
كانت نظرتھا حاّدةً وھي تستنطق رّدة فعلي ف�ھ�ي 
ال��ت��ل��م��ی��ذةُ وأن��ا م��دی��رةُ ال��م��ع��ھ��د وم��ن ض��م��ن 
مسؤولیاتي الحرُص على سمعة المؤسسِة وعلى 

 …استقامِة سلوِك الطلبةِ 
لعلّھا كانت تنتظُر أن أصُرَخ في وجھھا ل�ت�ص�ُرَخ  

أن … أن أح�اس�بَ�ھ�ا … أن أُدی�نَ�ھ�ا … ھي أع�ل�ى
أیّ�ةَ رّدِة … أن أرف�تَ�ھ�ا … أن أعاقبَھا… أزدریَھا 

  فعل عنیفٍة ُمھینةٍ 
ل�ك�نّ�ن�ي … لكي تثوَر وتُحرقني بما تحترُق ھي بھ 

ت��م��ال��ك��ُت وھ��ّدأُت ال��زل��زاَل ال��ذي ھ��ّز ك��ی��ان��ي 
واصطنعُت الھدوء و الالمباالةَ بفظاعة م�ا ت�ف�ع�ل 

  …بنفسھا
كانت في عمر الزھور ،ثمانیة عشر عاما فلم�اذا  

  تبیع جسَدھا ؟
قلت :إن كانت الحاجة ھي الدافع فالمعھد یستطیع 

 و اإلحاطةَ بك نفسیا"  مساعدتك مادیا
 قالت:"ال ،لكنّھما والداي"

و ت�ك�لّ�س ف�ي ف�م�ي ال�ك�الم وت�ذك�رُت … صمتْت 
   صورة األّم وھي تتجنب نظراتي

 و تتعجل االنصرافَ   و تراوغ أسئلتي
استأنفْت:"توفیت جدتي ألبي قبل س�ن�وات وك�ان 

ك�ن�ت ف�ي ال�ث�ال�ث�ة … منزل جدي بجوار م�ن�زل�ن�ا 
عمري عن�دم�ا ك�ان�ت أم�ي ت�رس�ل�ن�ي   عشرة من

كان یظھر ن�ح�وي ع�ط�ف�ا خ�اص�ا …بالطعام إلیھ 
و ی�ط�ل�ب   ویعطیني نقودا وحلوى و یكثر تقبیلي

و تتسلل یده إلى   مني أحیانا أن أجلَس في حضنھ
كان ال یترك زاویةً من جس�دي …  صدري الناھد

ك�ان ی�ؤل�م�ن�ي … وتتسلل إلیھا یده ال�خ�ش�ن�ةُ   إالّ 
أحیانا لكنھ یطمئنني بأنھ َجّدي بمثابِة أبي وأنھ ال 

ا    …  یرید بي شّرً
فصرخت في وجھي و ص�ف�ع�ت�ن�ي   أخبرُت أّمي   

ب�ق�ی�ْت …  وال�ح�ی�اء  واتھمتني بقلّة األدب  مكّذبةً 
مّدةً ال تُرسُل بي إلیھ، و یوَم أخذُت إل�ی�ھ ط�ع�اَم�ھ 

وجدتُ�ھ م�ت�ح�فّ�زا م�ت�ن�ّم�ًرا،ق�د   بعد شھر أو یزیُد 
…تلبّسْتھ الشھوةُ فھو ق�ِرٌم إل�ى جس�دي ال�غ�ضِّ 

یوَمھا لم یلتفْت إل�ى ط�ع�ام�ھ ألن�ن�ي ك�ن�ُت ط�ب�قَ�ھ 
ال أدري م�ن أی�ن … الفاخَر على سریره البائِس 

جاءتھ تلك القوةُ التي ثبّت بھا حركاتي فھو نحیل 
 ضئیل حتّى ال یكاُد یُرى، وھو

ُمرتعُش الجسِم كأنّھ القصبةُ تعصف بھا الریُح فال 
 …تستقرُّ 

 
 …عرفت أّمي وتأّكدْت 

لكنّھا لم تمسْح دموعي و لم تواِسن�ي ب�ل ل�ط�م�ت 
و ھّددتني بأنّھا   وجھھا وأغلقت علّي باَب غرفٍة 

ستدفنني حیّةً إن أنا فضحُت األمَر فشرُف األسرِة 
في خطٍر وعلّي أن أصوَن ھذا الشرَف ب�الس�ك�وِت 

البن�ت األص�ی�ل�ةُ ال تُ�ؤذي … عّما یفعلُھ بي جّدي 
ألیس جّدي بمثابِة أبي !!! وھل یھوُن … عائلتَھا 

 علّي إیذاء أبي سبُب وجودي ؟
كان األلُم یعتصُر وجَھھا فتحّول�ھ إل�ى غض�ب ب�ل 
إلى تمّرٍد بل إلى حقٍد ناريٍّ یضطرُم بین أعطاف�ھ�ا 

الحّدةُ في صوتھا و الح�م�رةُ   تجلوه  جھنَّم موقدةً 
  القانیةُ في

وجھھا "عائلتي قّدمتني قرباَن شرٍف للذئب الذي 
اسمھ جّدي فأنا أنتقُم لشرفي ب�أن أص�ط�ح�َب ف�ي 

 جلساٍت صاخبٍة َمن یحلو لي أو أحلو لھ"
 

…لم أستنكْر ولم أصُرْخ و لم أنبس ببن�ت ش�ف�ٍة 
 …والدوارَ  كنُت أجاھُد الغثیاَن والذھولَ 

ھل كان بوًحا أو است�غ�اث�ةً أو ت�ن�ب�ی�ھ�ا إل�ى ق�راٍر 
…ستنھي بھ قص�ةَ "ح�م�را ح�م�راء و ال�ذئ�ب"

أرسلُت في طل�ب وال�دت�ھ�ا ف�أن�ك�رْت ث�ّم ب�ك�ْت ث�ّم 
ھي األخرى كان الخوف یسكُن عینیھا …  أنكرْت 

 …و صوتَھا 
اتص�ل�ُت ب�ب�ع��ض …   ك�ان ع�ل�ّي أن أف�ع�َل ش��ی�ئ�ا

  الجھات المسؤولِة ولكّن الفتاةَ 
…انقطعت عن الدراسِة و غادرْت منزل العائل�ة 

ذھبت ھي وبقي الذئُب یتمّعش من السكوِت خوفًا 
 …على الشرف 

ََّ ٌبذ 

 من مذكراِت امرأٍة في منتَصف العمر .... في مقتبَل العمر

 
 

 زینب حدادبقلم:   
 2021/3/17تونس 



 االخیرة 2الحلقة/   
ل��ق��د ك��ان م��خ��اض��اً عس��ی��راً ب��ال��ن��س��ب��ة   

في عملیة تحولھا التدریجي غیر   للمرأفقید
المرئي تماماً من موقع الصدارة إلى م�وق�ع 

  في الوسط مدفوعاً نحو المؤخرة.
تشیر القوانین العراقیة القدیمة ف�ي ال�ع�ھ�د 
السومري أو شریعة حمورابي البابلیة إل�ى 
وجود تقدیر واحترام معینی�ن وم�ل�م�وس�ی�ن 
ودور نسبي م�ھ�م ل�ل�م�رأة ب�ال�م�ق�ارن�ة م�ع 
فترات الحقة، ومنھا الفترة اآلشوریة. فف�ي 
ھذه العھود المتأخرة فقدت ال�م�رأة ال�ك�ث�ی�ر 
م�ن ح��ق�وق��ھ��ا وت��ع��رض��ت لس��ی��ط�رة ق��وی��ة 
واستبداد صارخ من جانب الرجل. ویتج�ل�ى 
ھذا الموقف في العقوبات التي كانت تنزلھ�ا 
تلك القوانین بالمرأة الخ�اط�ئ�ة، إذ ت�م�ی�زت 
بالقسوة البالغ�ة تص�ل إل�ى ح�د ال�ح�رق أو 

…الرمي بالنھر أو اإلجالس على خازوق 
الخ. ویمكن بلورة إشكالیات المرأة في ھ�ذه 

 الفترات من تاریخ العراق القدیم بما یلي:
* التمییز المتفاقم بین الم�رأة وال�رج�ل ف�ي 
تشریع العراق ال�ق�دی�م. وی�ت�ج�ل�ى ذل�ك ف�ي 
الفوارق الصارخة بین شریع�ة أورن�م�و أو 
لبت عشتار من جھة، وشری�ع�ة ح�م�وراب�ي 
والقوانین الصادرة في فترة اآلشوریین من 
جھة ثانی�ة، إذ ك�ان�ت األخ�ی�رة أك�ث�ر ح�ط�اً 
لكرامة الم�رأة ودورھ�ا وأقس�ى ف�ي إن�زال 

 العقوبات بھا في حالة ارتكابھا مخالفات.
* تقلیص حقوق وحری�ات ال�م�رأة وف�رض 
إرادة ال�رج��ل ع��ل�ی��ھ�ا ف�ي مس�ائ��ل ال��زواج 
والط�الق واإلرث إل�ى ح�دود م�خ�ل�ة ب�دور 

 ومكانة المرأة في المجتمع.
* فرض عقوبات شدیدة تتسم بالقسوة ضد 
المرأة المخطئة، في ح�ی�ن ك�ان�ت ع�ق�وب�ات 
الرجل في أخطاء مماثلة إما فرض عقوبات 
مماثلة أو أق�ل ش�دة. یش�ی�ر األس�ت�اذ رض�ا 
جواد الھاشمي إلى ال�ت�ف�اوت ف�ي ال�ح�ق�وق 
الزوجیة فیقول: "كانت حقوق ال�رج�ل ف�ي 
عفاف زوج�ت�ھ ص�ارم�اً ح�ت�ى ل�و ھ�ج�رھ�ا 
ل��ب��ع��ض ال��وق��ت ش��ری��ط��ة أن ی��ت��رك ل��ھ��ا 
مستلزمات العیش، ولكن القوانین الب�اب�ل�ی�ة 
منحت المرأة بعضاً من حقوق الرجل ع�ل�ى 
زوجت�ھ، ف�ك�ان ع�ف�اف ال�رج�ل ج�ان�ب�اً م�ن 
حقوق الزوجة على زوجھا. ف�إذا ث�ب�ت أن�ھ 
فرط بعفافھ، تحكم لھا ال�م�ح�ك�م�ة ب�ال�ط�الق 
دون أن تخسر حقوقھا ال�م�ال�ی�ة، ع�ل�م�اً أن 
عقوبة المرأة في حالة أثبات نفس ال�ت�ھ�م�ة 
علیھا ھ�ي ال�م�وت". (أن�ظ�ر: ال�ھ�اش�م�ي، 
رضا جواد. القانون واألح�وال الش�خ�ص�ی�ة. 
في كتاب: حضارة الع�راق. مص�در س�اب�ق. 
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* كانت عادة الع�راق�ی�ی�ن ال�ق�دام�ى ال�زواج 
ب��ام��رأة واح��دة، ول��ك��ن ُم��ن��ح ال��رج��ل ح��ق 
ال��ت��س��ري ب��ع��دد غ��ی��ر م��ح��دود م��ن اإلم��اء 

)، وھ�و 90(المصدر الس�اب�ق ن�ف�س�ھ ص 
الذي أخذ بھ اإلسالم الحقاً. "وجرت ال�ع�ادة 
أن تدفع الزوجة العاقر بأمة عندھ�ا ل�ت�ك�ون 
لزوجھا، وكأنھا بعملھا ھذا تعوض زوجھ�ا 
النقص في األبن�اء ال�ذي ی�ح�ی�ط ب�ع�الق�ت�ھ�ا 
الزوجی�ة". ال�م�ص�در الس�اب�ق ن�ف�س�ھ ص 

). وكان الرجل یتزوج أحیاناً م�ن ام�رأة 90
أخرى لغرض اإلنجاب. كم�ا ك�ان ی�ح�ق ل�ھ 
الزواج بكاھنة. وإذا ما أراد الزواج بأخ�رى 
لغرض اإلنجاب تبقى منزلة الزوجة الثان�ی�ة 
دون م��ن�زل��ة ال��زوج�ة ال�ك��اھ�ن��ة. ال��م�ص��در 
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ما كان للمرأة ع�م�ل�ی�ا ال�م�ك�ان�ة الس�ی�اس�ی�ة 
واالجتماعیة المرموقة التي ك�ان�ت ل�ل�رج�ل 
في ھذه المجتمعات، رغم أن ال�م�رأة ك�ان�ت 
تصل إلى مرتبة الك�ھ�ن�وت�ی�ة ب�م�س�ت�وی�ات�ھ�ا 
العلیا. وكانت ھذه النظرة تنسجم إلى ح�دود 
معینة مع ن�ظ�رة ال�م�ج�ت�م�ع�ات ال�روم�ان�ی�ة 
واإلغریقیة القدیمة ما بع�د ع�ھ�د األم، إل�ى 
المرأة. إذ كان ھؤالء یرون بأن الم�رأة أق�ل 
عقالً وكفاءة وقدرة م�ن ال�رج�ل، ك�م�ا ك�ان 
موقف بعض الفالسفة في الی�ون�ان، ف�م�ث�ال 
كان أرسطوطالیس ی�ع�ت�ب�ر ال�ع�ب�د وال�م�رأة 
یمتلكان عق�ال ص�غ�ی�را، م�ح�دودا وض�ی�ق�ا، 
یضاف إلى ذلك أنھما عاجزان عن استخدام 
حتى ھذا القلیل من العقل الذي یمتلكانھ ف�ي 
تمشیة أمورھم الیومیة وشؤونھم الخ�اص�ة 

 والعامة.
(Eckhard J. Dittrich. Das 
Weltbild des Rassismus. 
Cooperative-Verlag. Frankfurt 
am Main. 1991. S. 77-90). 

* وكانت تشریعات العراق القدیم ال تُن�قِ�ص 
م��ن ح��ق��وق وواج��ب��ات وح��ری��ات ال��م��رأة 
فحسب، بل تفرض علیھ�ا س�ی�ط�رة ال�رج�ل 
واستبداده بھا وبالعائلة، إذ انتقل ھذا األم�ر 
إلى البیت عموما، ولكن عل�ى ن�ح�و خ�اص 
إزاء األنثى في مق�اب�ل ح�ری�ة واس�ت�ق�الل�ی�ة 

 أكبر للذكر من أفراد العائلة.
* وُجدت في العراق القدیم تقال�ی�د وع�ادات 
وطقوس دینیة تش�ی�ر إل�ى أن ب�ع�ض ت�ل�ك 
الطقوس الدین�ی�ة ی�ت�س�م ب�وج�ھ�ة ج�ن�س�ی�ة 
مقدسة كان المجتمع یمارسھا ویطلق علی�ھ 
ب "البغاء الدیني" أو "البغاء ال�م�ق�دس." 
وكما جاء في كت�اب ال�دك�ت�ور ع�ب�د الس�الم 
الترمانیني الموسوم "الزواج عند الع�رب" 

  كان ھذا البغاء على نوعین:
النوع األول: كانت تمارسھ المرأة مع رج�ل 
غریب عنھا، وغالباً ما تكون عذراء، وكان 
یجري لمرة واحدة إرضاء آللھة إناث. ف�ق�د 
روى (ھیرودت) أن ال�م�رأة ف�ي ب�اب�ل ك�ان 
ینبغي عل�ی�ھ�ا أن ت�ج�ل�س م�رة واح�دة ف�ي 
حیاتھا ف�ي ف�ن�اء ھ�ی�ك�ل اآلل�ھ�ة (م�ی�ل�ی�ت�ی�ا 

Militiaأي (عش��ت��ار (Ishtar  وأن (
(أن�ظ�ر: …".  تضاجع رجالً غریب�اً ع�ن�ھ�ا 

الترمانین�ي، ع�ب�د الس�الم د. ال�زواج ع�ن�د 
. ط�الس 3العرب في الجاھلیة واإلسالم. ط 

ل��ل��دراس��ات وال��ن��ش��ر وال��ت��رج��م��ة. دمش��ق. 
 ).26. ص 1996

"النوع الثاني: كانت تمارسھ النساء ل�م�دة 
طویلة م�ع ك�ھ�ان ال�م�ع�ب�د وزواره، وك�ان 
یجري ھذا الطقس المقدس إرضاء ل�آلل�ھ�ة 
الذكور. وفي مصر القدیمة (وكذا الحال ف�ي 
بابل، ك.حبیب) كانت ال�ع�ادة، ح�ت�ى ال�ف�ت�ح 

ق.م) أن تخ�ت�ار أج�م�ل  30الروماني (سنة 
بنات األسر الش�ری�ف�ة ف�ي م�دی�ن�ة (ط�ی�ب�ة) 
العاص�م�ة وت�ن�ذر ن�ف�س�ھ�ا ل�إلل�ھ (آم�ون)، 
وكانت تض�اج�ع م�ن ت�خ�ت�اره م�ن ال�رج�ال 
إرضاء لإللھ، فإذا أسنت واض�ح�ت ع�اج�زة 
عن إرضائھ، أخرجت من خدمت�ھ ب�م�ظ�اھ�ر 
التشریف والتع�ظ�ی�م، وت�زوج�ت رج�الً م�ن 
أرقى األسر. وفي بابل كان قانون حمورابي 
یمیّ�ز ب�ی�ن ال�ن�س�اء ال�الئ�ي ی�زرن ال�م�ع�ب�د 
ویمارسن الحب فیھ ألول مرة، وبین نس�اء 
اره وم�ن�ھ�ا  یالزمنھ على خدمة كھنت�ھ وزوَّ
مضاجعتھن. (المصدر السابق ن�ف�س�ھ. ص 

27.(  

وكانت التقالید في بابل تشیر إلى أن الم�رأة 
التي ترتكب خطأ م�ا إزاء زوج�ھ�ا ی�ف�رض 
علیھا الذھاب إلى المعبد والبقاء فی�ھ ف�ت�رة 
معینة ل�ل�ت�ك�ف�ی�ر ع�ن خ�ط�ای�اھ�ا م�ن خ�الل 
عرض نفسھا على من یرغب الدخول ب�ھ�ا. 
(أنظر: رضا جواد الھاشمي، نظام ال�ع�ائ�ل�ة 

 ).1970، 1في العھد البابلي القدیم، ط 
وكل ھذه التقالید كانت تعبّر، بسبب ك�ون�ھ�ا 
ملزمة دینیاً واجتماعیاً ولیست من اخ�ت�ی�ار 
حر من المرأة ذاتھا، عن ممارسة ذك�وری�ة 
قاھرة یفرضھا الرجل على ال�م�رأة، وف�ی�ھ�ا 
عدم احترام لمشاعرھا ورغباتھا وإرادتھ�ا. 
وكان بع�ض ت�ل�ك ال�م�م�ارس�ات ی�ع�د نِ�ذراً، 
وبعضھا اآلخر عقوبة وتكفیرا ع�ن خ�ط�ای�ا 

     ترتكبھا المرأة بحق الرجل!
ومع كل ھذه المظاھر السلبیة في ال�م�وق�ف 
من ال�م�رأة، ح�اف�ظ�ت ال�م�رأة ف�ي ال�ع�ھ�ود 
العراقیة القدیمة على تأثیرھا ال�ن�س�ب�ي ف�ي 
العائلة، كما لم ترتد الحجاب الذي م�ا ت�زال 
ترتدیھ المرأة في العراق الحدیث في أغ�ل�ب 
الم�دن ال�ع�راق�ی�ة ح�ت�ى اآلن. وإذ اع�ت�رف 
الرجل بوجود آلھة من اإلناث، ك�ان م�ل�زم�ا 
بعبادتھا والخشوع أمام�ھ�ا وال�ط�ل�ب م�ن�ھ�ا 
رحمة أو رأفة بھ، أو طل�ب مس�اع�دت�ھ�ا أو 
ح�م��ای��ت��ھ��ا ل��ھ... وك��ان��ت اآلل�ھ��ة ع��م��وم��اً، 
األنثویة والذكوریة، ت�ع�ب�ر ف�ي مض�م�ون�ھ�ا 
األساسي عن العالقات االجتماعیة ال�ق�ائ�م�ة 
والصراعات ف�ی�م�ا ب�ی�ن ال�ب�ش�ر م�ن نس�اء 
ورجال، أو حتى فیما بین الذكور من اآللھة 
عموماً. كما كان حق المرأة في التعبیر عما 
ی�ج�ول ف��ي خ�اط��رھ�ا م�ن ح�ب ل��ل�رج�ل أو 
العكس أیضا. ف�الش�ع�ر ال�ذي كش�ف�ت ع�ن�ھ 
التنقیبات في العراق یعتبر دلیال ثابت�اً ع�ل�ى 
جرأة المرأة ودفاعھا عن حقھا في الج�ن�س 
وفي المشاركة في المجتمع، ولكنھ�ا ك�ان�ت 
تعكس في الوقت نفسھ إنھا كانت مش�روع�اً 
ذكوریاً للجنس وال�ت�ك�اث�ر أو إع�ادة إن�ت�اج 
البشر. وكان من حق الحاكم أن ین�ت�ق�ل م�ن 
عذراء إلى أخرى دون أن یكون ھ�ن�اك م�ن 
یعاقبھ، إذ أن اآللھة ھي التي منحتھ ال�ق�وة 
وال��ح��ق ف��ي ذل��ك، ألن��ھ ی��ح��م��ي ال��ب��الد 
وأسوارھا من األعداء. لنستمع إلى ما ج�اء 
في ملحمة گلگامش ح�ول ع�الق�ت�ھ ب�ن�س�اء 
البالد، وھ�ي ال�ع�الق�ة ال�ت�ي أث�ارت ال�ن�اس 
وش��ك��ل��ت ج��زءاً م��ن ش��ك��واھ��م. فص��اح��ب 
الملحمة ك�ان راغ�ب�اً ف�ي تس�ج�ی�ل م�ا ك�ان 
یجري في واقع الحیاة الیوم�ي ع�ل�ى ش�ك�ل 
ملحمة تعلي شأن الحاكم، ولكنھا في الوقت 
ن�ف�س�ھ ت�ع�رب ع�ن ط��ب�ی�ع�ت�ھ االس�ت�ب�دادی��ة 
وسلوكھ القھري، فھو الح�ام�ي م�ن ج�ھ�ة، 
ولكنھ الظالم من ج�ھ�ة أخ�رى، وھ�و ال�ذي 
یغتصب كل لیلة امرأة، ول�ك�ن�ھ ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ یمتلك الحكمة والجمال، إنھ التن�اق�ض 
الذي كان یتالعب ف�ي ن�ف�وس ال�ن�اس إزاء 
مثل ھذه الحاالت الدائمة، إزاء ھذا ال�ح�اك�م 

 المستبد. وھكذا كان قول صاحب الملحمة:
* ھ��و راع��ی��ن��ا ال��ق��وي، ك��ام��ل ال��ج��م��ال 

    والحكمة
 * "لم یترك گلگامش عذراء طلیقة ألمھا

* وال ابنة الم�ق�ات�ل وال خ�ط�ی�ب�ة ال�ب�ط�ل". 
(أن��ظ��ر: ب��اق��ر، ط��ھ. م��ل��ح��م��ة گ��ل��گ��ام��ش. 
م��ن��ش��ورات وزارة اإلع��الم. ال��ج��م��ھ��وری��ة 

. 1975. ب�غ�داد. 78العراقیة. سلسلة رق�م 
 ).57ص 

وبھ�ذا ال�م�ع�ن�ى ك�ان گ�ل�گ�ام�ش م�غ�ت�ص�ب 

ال��ف��ت��ی��ات ال��ع��ذارى ونس��اء ال��م��ج��ت��م��ع 
ال�م�خ�ط��وب�ات ول��م ی�ت��ورع ع�ن اغ�ت�ص��اب 
المتزوجات أیضاً. ویالحظ المتت�ب�ع ألش�ع�ار 
تلك الفترة أن الشاعر كان یعبر عن نداءات 
الرغبة المتھیجة والشبقیة المتع�ط�ش�ة إل�ى 
ال�رج��ل تص�در ع��ن ال�م��رأة، س�واء ك��ان��ت 
إنساناً أم آلھة. لنستمع إلى ن�داء إن�ان�ا إل�ى 
دموزي كما ورد عند إبراھیم مح�م�ود ن�ق�الً 
عن س. كریم في ك�ت�اب�ھ ال�م�وس�وم "إن�ان�ا 
ودموزي: طقوس ال�ج�ن�س ال�م�ق�دس ع�ن�د 

 السومریین":
  * "أما من أجلي، من أجل فرجي،

 * من أجلي، الرابیة المكومة عالیاً،
  * لي، أنا الملكة، من یضع الثور ھناك؟"

* "أیتھا السی�دة ال�ج�ل�ی�ل�ة، ال�م�ل�ك س�وف 
یحرثھ لك، دموزي ال�م�ل�ك، س�وف ی�ح�رث�ھ 
لك". "اح�رث ف�رج�ي، ی�ا رج�ل ق�ل�ب�ي!". 
(أن�ظ��ر: م��ح��م��ود، إب��راھ��ی��م. ال��ج��ن��س ف��ي 

). (مالحظ�ة: 31القرآن. مصدر سابق. ص 
استخدم مصط�ل�ح ال�ح�رث ف�ي ال�م�رأة م�ن 
جانب القرآن أیضاً حین ج�اء ف�ي اآلی�ة م�ا 
یلي: نِساؤكم َحرٌث لكم ف�أت�وا ح�رث�ك�م أن�ىَّ 

، ال�ق��رآن،. ….“ ش�ئ�ت�م وق�دم�وا ألن��ف�س�ك��م
، ص 223س��ورة ال��ب��ق��رة، اآلی��ة رق��م 

35 .(    
 ونقرأ في نشید األناشید ما یلي:

  * "أیھا العریس، الغالي على قلبي
 * عظیمة ھي مسرتك، حلوة كالعسل،
  * "لقد أمرتني، أقف مرتجفة أمامك"
 * أیھا العریس، لو تحملني إلى الخدر

 * أیھا العریس، فألمنحك مالطفات یدي،
(…) * یا حلوي الغالي، بودي لو أغتس�ل 

(المصدر السابق نفسھ، ص …".  بالعسل 
32.( 

یش��ی��ر األس��ت��اذ األل��م��ان��ي ال��م��ت��خ��ص��ص  
ب�ال��دراس��ات األث��ری��ة ف��ي م��ن��ط��ق��ة الش��رق 

 Barthelاألوسط، الدكتور بارتل ھرودا 
Hrouda   ال��ى أن م��ك��ان��ة ال��م��رأة ف��ي

المجتمع البابلي كانت متحررة نسبیاً وأكث�ر 
من المجتمع اآلش�وري، وف�ي ك�ل األح�وال 
فأن مكانة الم�رأة ف�ي ال�ح�ض�ارة ال�ب�اب�ل�ی�ة 
واآلشوریة كانت أفضل بكثیر من م�ك�ان�ت�ھ�ا 
ف�ي ال�م��ج�ت�م�ع ال�روم�ان�ي وك�ان�ت ت��ت�م�ت��ع 
بمجموعة من االمتیازات التي لم تتمتع بھ�ا 

  المرأة الرومانیة.
 

(Hrouda ،Barthel Prof. Dr. 
Mesoptamien- Die antiken Kutluren 
zwischen Euphrat und Tigris. 
Beck’sche Reihe. 2030.Verlag C. H. 
Beck.München. 1997.S. 69/70).  

إال أن ھذا لم یكن لیع�ن�ي ب�أن ال�رج�ل ك�ان ال ی�م�ت�ل�ك 
السیطرة على المرأة أو لم یتحكم ب�ھ�ا، إذ ك�ان�ت ت�ل�ك 

  المجتمعات ھي األخرى ذكوریة صارخة.
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د اا  اقا  أةة إزاء اوا ا 

 أ. د. كاظم حبیب/ المانیا



عقدت الھ�ی�ئ�ة االداری�ة ل�ل�م�ن�ت�دى ال�ث�ق�اف�ي 
االسترالي العربي اجتماعھا االول االس�ب�وع 
ال�م��ن��ص��رم وحض�ر االج��ت��م��اع أ. د. أم��ی��رة 
عیسى مؤسس�ة ورئ�ی�س�ة ال�م�ن�ت�دى و أ.د. 
عماد شبالق نائب رئیس المنت�دى والش�اع�ر 
محمد دیراني امی�ن الس�ر وب�ق�ی�ة االعض�اء 

ال�ف�ن�ان   وھم كال من مسؤول اللجنة ال�ف�ن�ی�ة
وم�ن�س�ق�ة ال�ن�ش�اط�ات   محمد ام�ی�ن م�ردان

الثقافیة ندى ال�ع�ب�ی�دي وم�ن�س�ق�ة ال�ع�الق�ات 
واالعالمیان رافق قاسم   العامة إیثار الحسن

العقابي وفادي درباس وتخلف عن االجتماع 
كال من المھندس علي حمود االمین ال�م�ال�ي 
والفنان مصطفى علي بسبب ظروف خارج�ة 

وت��م م��ن خ��الل االج��ت��م��اع   ع��ن ارادت��ھ��م��ا
مناقشة ال�ع�دی�د م�ن االم�ور ال�م�ھ�م�ة ال�ت�ي 
تخص عمل المنتدى ومن�ھ�ا ت�وزی�ع ال�م�ھ�ام 
ع��ل��ى االعض��اء، انش��اء م��وق��ع ال��ك��ت��رون��ي 
للمنتدى على الشبكة ال�ع�ن�ك�ب�وت�ی�ة، اخ�ت�ی�ار 
عددا من الش�خ�ص�ی�ات ال�م�ھ�م�ة وال�م�ؤث�رة 
كأعضاء شرف في المنتدى، عقد لقاءات مع 
اعض��اء ال��ب��ل��دی��ات، ال��ت��أك��ی��د ع��ل��ى اق��ام��ة 
اجتماعات شھ�ری�ة ب�ح�ض�ور ك�اف�ة اعض�اء 

الھیئة االداریة، مناقشة التوأمة مع مؤسس�ة 
MRCالتحضیرات ال�خ�اص�ة   ، التباحث في

بالمؤتمر الذي سوف یعقد في شھر تش�ری�ن 
وط�ن   من العام الحالي تحت ع�ن�وان  االول

ف��ي غ��رب��ة : ش��ؤون وان��ج��ازات وال��ذي 
سیشارك فیھ مجموع�ة م�ن ال�ب�اح�ث�ی�ن م�ن 

داخل استرالیا اما الباحثین المقی�م�ی�ن خ�ارج 
است�رال�ی�ا فس�ت�ك�ون مش�ارك�ت�ھ�م م�ن خ�الل 

وتم التطرق ایضا ال�ى   تطبیق برنامج زووم
فكرة اقامة حفالت وجلسات فن�ی�ة ك�ل ث�الث�ة 

االن�ف�ت�اح ع�ل�ى ال�م�ج�ت�م�ع   اشھر، ع�م�ل�ی�ة
االسترالي وخصوصا سكان البالد االصلی�ی�ن 

 االبورجینیز.
على صعید متصل اكدت أ.د. ام�ی�رة ع�ی�س�ى 
ان ال�م�ن�ت�دى ال�ث�ق�اف�ي االس�ت�رال�ي ال�ع�رب�ي 
مؤسسة اجتم�اع�ی�ة ث�ق�اف�ی�ة ف�ق�ط والت�ع�ن�ى 
بالسیاسة وھ�ي غ�ی�ر رب�ح�ی�ة وق�د ت�أس�س 
المنتدى في شھر ك�ان�ون ال�ث�ان�ي م�ن ال�ع�ام 
الماضي ومن ابرز اھدافھ تفعیل ال�ن�ش�اط�ات 
االدبیة والفك�ری�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة ب�ی�ن 

العم�ل   اوساط الجالیات العربیة في استرالیا،
على تفعیل االنسجام والتأقلم والت�ع�اون ب�ی�ن 
افراد ھذه الجالیات وكذلك مع افراد المجتم�ع 
االسترالي واضافت رئیسة المن�ت�دى ان م�ن 

 :   بین ابرز االھداف ایضا
العمل على تشج�ی�ع االب�داع االدب�ي وال�ف�ن�ي 

تش�ج�ی�ع االص�دارات   بین مختلف الجالیات،
ال�ج��دی��دة ف��ي ال��ف��ك��ر واالدب وال��م��وس��ی��ق��ى 
وغیرھا، العمل على رعایة احتفالیة ت�وق�ی�ع 
الكتب وم�ع�ارض ال�رس�م واق�ام�ة ال�ح�ف�الت 
الموسیقیة التراثیة المشتركة بین ال�ف�ن�ان�ی�ن 
العرب وبقیة الفنانین من مختل�ف ال�ج�ال�ی�ات 
االثنیة من اجل الحصول على االندم�اج ب�ی�ن 
م��خ��ت��ل��ف م��ك��ون��ات ال��م��ج��ت��م��ع االس��ت��رال��ي 

د. ام�ی�رة ع�ی�س�ى ال�ى اھ�م�ی�ة   واشارت أ.
االنفتاح على مختل�ف االن�دی�ة ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
استرالیا من اجل خلق ال�ت�ع�ارف واالن�دم�اج 

مع االستفادة من خب�رات االخ�ری�ن وال�ع�م�ل 
ع��ل��ى دم��ج ال��ج��ال��ی��ات ال��ع��رب��ی��ة ك��ل��ھ��ا 
والمھاجرین الجدد بصورة خاصة في حضن 
المجتمع االسترالي وعبرت ایضا عن اھتمام 
المنتدى بالمرأة ال�ع�رب�ی�ة واع�ادة ت�أھ�ی�ل�ھ�ا 
وتشجیعھا على التعلم والعمل واالندماج ف�ي 
المجتمع االسترالي وایضا االھتمام باصحاب 
ال��ھ��م��م (ذوي االح��ت��ی��اج��ات ال��خ��اص��ة) ف��ي 
الجالیة ال�ع�رب�ی�ة وم�ح�اول�ة دم�ج�ھ�م داخ�ل 
المجتم�ع االس�ت�رال�ي واك�دت ایض�ا ان م�ن 
مھام المنتدى ال�ع�م�ل ع�ل�ى اق�ام�ة ال�ن�دوات 
والمؤتمرات داخل استرالیا ل�دراس�ة ش�ؤون 
المھاجرین العرب ومع�رف�ة ال�م�ش�اك�ل ال�ت�ي 
یعانون منھا وایجاد الحلول ورفع التوصی�ات 
ال��ى م��ن ی��ھ��م��ھ االم��ر م��ن ال��م��س��ؤول��ی��ن 
االسترالیین ومن االم�ور ال�ت�ي ی�ھ�دف ل�ھ�ا 
المنتدى ایضا خلق جو من التفكیر االی�ج�اب�ي 
عند الجالیة العربیة وتحفیز وتشجیع االف�راد 
على العمل والدراسة والتخصص ال�م�س�ت�م�ر 
وذلك باقامة ال�ن�دوات ال�ت�ث�ق�ی�ف�ی�ة م�ن ق�ب�ل 
ش�خ��ص��ی��ات اج��ت��م��اع��ی�ة م��رم��وق��ة ع��رب��ی��ة 
واسترالیة وكذل�ك االھ�ت�م�ام ب�ث�ق�اف�ة س�ك�ان 
استرالیا االصلیین مع التعمق في فھم طریقة 
تفكیرھم وعاداتھم من اجل محاولة دم�ج�ھ�م 

 ….  في المجتمع االسترالي االثني 
 

وم��ن اھ��م م��ن��ج��زات ال��م��ن��ت��دى ال��ث��ق��اف��ي 
 االسترالي العربي :

اقامة مسابقة في الشعر ال�ع�رب�ي ف�ي ش�ھ�ر 
، اق��ام��ة مس��اب��ق��ة ف��ي ال��ق��ص��ة 2020ای�ار 

، ت�واق�ی�ع 2020القصیرة في ش�ھ�ر ای�ل�ول 
كتب، اقامة ندوات تثقیف�ی�ة، اق�ام�ة مش�روع 
مكتبة بدون حدود، التحضیر لمؤت�م�ر دول�ي 
بعنوان : وطن في غربة : شؤون وانجازات 
وال�ذي س�ی��ج��ري ف��ي ش�ھ��ر تش�ری��ن االول 

في م�دی�ن�ة س�دن�ي وس�ی�ش�ارك ف�ی�ھ  2021
مجموعة من الباحثین م�ن داخ�ل اس�ت�رال�ی�ا 
وخ��ارج��ھ��ا. وم��ن ال��ج��دی��ر ب��ال��ذك��ر ان��ھ ت��م 
االع��ت��راف م��ؤخ��را م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة 
االسترالیة ب�ال�م�ن�ت�دى ال�ث�ق�اف�ي االس�ت�رال�ي 
العربي ب�ك�ون�ھ م�ؤس�س�ة ث�ق�اف�ی�ة ش�رع�ی�ة 

 استرالیة التتوخى الربح المادي.

 ا اا ى ا دارا ا 
   ا اول

 

 
 
 

 
 

 
 

  سیدنيالعراقیة االسترالیة: رافق قاسم العقابي/ 
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أتس��لّ��ُل ب��ل��م��ِح ظ��نّ��ي ال��ى ط��ق��وِس ش��ف��ت��ی��ِك  
وبأشكاٍل عّدة. ثمالً أقب�ُض ع�ل�ى ك�الٍم ی�خ�رُج 
واحداً تلَو آخر منّي, أس�ی�ُر وأحس�ُب ال�ط�ری�َق 
الیھما ال یخی�ُب ظ�نّ�ي ,وب�رع�ون�ٍة أغ�رُق ف�ي 
أكثر من شبٍر ألذُّ من الموت. منھ�م�ا وم�ن م�ا 
ت��ع��لّ��م��ُت م��ن ح��ی��اٍء و م��ا ك��ن��ُت ب��ذی��ئ��ا اّال 
قلیالً .فاسداً ك�ن�ُت وأن�ا أخ�طُّ أب�ج�دیّ�ةَ أخ�ط�اٍء 
بالصدفة ,تعثّرُت بھا خ�ل�تُ�ھ�ا ف�راش�اٍت وخ�اَب 
ظّن عاشٍق في جس�دي. م�ن ك�ث�رة اس�ت�خ�دام 
األص�اب��ع ف��ي إغ�واِء ح��رص�ُت أْن أك�وَن م��ع 
الرغبة. وأضعھُ ف�ي غ�ب�ط�ِة جس�دي وب�ك�ام�ِل 

 صراخي
................... 

أمیُل بعیني الى آباٍر في ثوِب جس�دك ,وأع�ب�ُث 
بعطّاٍب یسیُل منِك فوَق شرشٍف أبی�ض, ی�ع�ب�ُر 
إلیِك بتیٍن مالٍح وماٍء طبعھ طقس ف�راش�ٍة ف�ي 
حضرِة الورد .وأنا أصعُد ع�ی�وب�ي ف�ي ع�رب�ٍة 
صالحٍة لغیٍم أصیغُھُ من خیوِط الضوء المع�تّ�ق 
بین أثداٍء. تسجُد لرائ�ح�ِة ال�ع�ط�ش ف�ي ن�ق�ِش 
األصابع. تكتُب سمعاً عفیفاً ال یبخ�ُس ب�ح�الوِة 
الكالم وإلقاء ایّاٍم ذائعة الصیِت في حفٍل تقیم�ھ 
ببراعٍة صدیقتنا الحیاة. ف�ي غ�رف�ِة إب�ت�س�ام�ة 
 تخطُف بصري الذي قلیالً ما یخطأُ أّول السطر

............... 
سأدخُل سنَّ الحّب بعَد أیّام فقدُت فیھ�ا ال�ك�ث�ی�َر 
من العتمة, وكنُت أبحُث في ال�ورِد أیض�اً ع�ن 
جنوٍن كثیٍر فقدتھُ ف�ي ع�ط�ِر م�الب�س ال�ن�س�اء 
الداخلیّة وفِم العّرافات في قعِر الفناجی�ن ورت�ٍل 
من التوابیِت في أصابع الجنیّات, وكنُت أث�رث�ُر 
في شقتي ودائماً حین أك�وُن م�ع ش�ب�ٍح ی�ع�وُد 
من قراءِة تعویذة ,ألتمُس عفواً وأنا في ال�ل�ی�ِل 
أخطأ في التوقیِت وأقترُح أْن أكمَل ن�دم�ي ق�ب�ل 
القربان بنبیٍذ كثیر الضوِء وال�غ�ن�ِج. ق�ب�َل س�ّن 
الحبِّ ألرتَّب جسدي وأصابعي ق�ب�َل م�ا یش�ب�ھُ 
سّن الحّب في أستدراجك لي, ألفقَد ك�ث�ی�راً م�ن 

 الضوء
................. 

. وی�ح�ّدُق  كنُت أحّدُق الى ثّمة قلبي ی�ع�ب�ُر ال�ىَّ
الى أشیاٍء مشبوھة ف�ي ض�ح�ك�ت�ي. یس�ت�درُج 
لعنتي حدَّ البراءة. ك�ان ب�إم�ك�ان�ي أْن ال أف�ھ�م 
ذل�ك ب��م��ف�ردي .ل��ك��نّ��ِك تس��ّرب��ِت ال�ى ع��ب��ث��ي. 
وبالطبِع كنُت أسترس�ُل ب�أن�ام�ل�ي ب�ق�ط�ِع ث�ل�ٍج 
ِك ألّول مّرٍة. وتفّك�ُر  تتأّملُِك .ببعِض كلماٍت تشمُّ
أْن تذھَب معك الى غیٍم أزرق .ین�زُل ك�لَّ ل�ی�ل�ٍة 
ال��ى ب��ئ��ٍر أخض��ر ألداِء ط��ق��ٍس غ��ری��ب ف��ي 
االستلقاِء والتنّصِت الى ش�ھ�وِة ال�ع�ت�م�ة .ف�ي 

 سریرعنقود الضوِء بعَد ترانیِم اإلستسقاء
................ 

بسرعٍة شفّافة أح�ّدُد ث�ق�وب�ا ل�ن�س�ج�ي ج�ل�س�ةً 
مفتوحة في مخ�ل�وِق جس�دھ�ا .وب�اس�ت�ع�راِض 
نسیاٍن وبما یجعلني أْن ال أفّكَر اّال قل�ی�الً. م�ث�الً 
بالجحیِم او بشارلي شابلن او ش�ف�ت�ي ص�وف�ی�ا 
لورین وبال دنٍس. أسمُح لجسدي أن یس�ت�ل�ق�ي 

یتحّرر حّد الث�م�ال�ِة م�ن   القیلولةَ فوقھا وأدعھُ 
صلصاِل س�نِّ ال�ح�بِّ ق�ب�َل أْن أم�ألَ ص�ن�ادی�َق 
شیطان أسود ب�ع�ی�ٍب واح�ٍد. أك�ّررهُ ك�ّل ح�ی�اة 
بنكھِة حبٍّ في فِم موٍت ن�ك�ای�ةً ب�م�ا ی�ج�ع�ل�نُ�ي 

 وكما في المیثولوجیا أعیُش أكثر
........................ 

في المستوِر من إیقونات جسدي, وشُم لھ�اث�ك 
في اللیلة التي كنّا نكّرُر ف�ی�ھ�ا ال�ط�ی�َن ال�ط�رّي 
على شخیِر رغبتنا, وبسخریٍة من ال�م�اِء ب�ع�د 
نطفِة شمٍع, كنّا نتساقطُ خلفھا لترمی�ِم ث�ق�وبِ�ن�ا 
من الثلج, وقلی�الً وب�خ�فّ�ة ال�ع�م�ی�ان. ن�ت�س�لّ�ُق 
موسیقى طیٍن یسعُل بیُتِم جثّ�ٍة ف�ي ف�راِغ ب�ئ�ٍر 
كثیر الش�ك�وك , ی�ت�ك�يُء ع�ل�ى ق�م�ی�ٍص دائ�م 
االبتسامة وبقدٍر یسیٍر من ق�ط�ِع الض�وِء ب�ی�ن 

 یدیھ
............... 

یمرُّ من یشاء وقبَل قلیٍل بج�ف�افِ�ھ ال�ب�ارد ی�م�رُّ 
الفراغ, فیسقطُ یأسي من لیل�ِة أم�س ف�ي  ویھزُّ
تصمیِم السماء. بعضي یتأرجُح فیحرجني وأن�ا 

بس�رٍب وح�دي أل�ف��ُت إن��ت��ب�اھ��ي .أك��وُن أك��ث��ر 
سخریةً وبقبٍح توقّعُت غموَض إلت�ف�اف�ي ع�ل�ى 
ظلّي الموضوع خلفي .ربّما ستقوُل شیئا بِ�بَ�ل�ٍھ 

أشیاَء تص�ق�لُ�ن�ي   مفرٍط أو تضع في نصوصي
ك��زج��اٍج م��ك��س��وٍر ل��ت��رت��ی��ِب م��وع��ٍد مش��غ��وٍل 

 بالضوء
................ 

ضوٌء ب�ع�ی�ٌد ف�ي ص�ن�دوِق ذاك�رت�ي, ی�م�ارُس 
طقوَس الحبِّ ویجيُء ال�ىَّ ب�ع�رب�ِة ال�غ�ی�ِم م�ع 
, یم�ش�ي ال�ّي ی�ب�دو أنّ�ھ ی�رت�ك�ُب إط�ف�اَء  الظلِّ
شموِع ال�ط�ی�ن بس�ب�ِب أس�م�اٍل ت�ق�وُل أش�ی�اًء 
جمیلة .ألكثر من جسٍد یبصُر ومح�ض ص�دف�ة 
وكعادتھ یثرثُر في الفراغاِت ویمحو الكالَم م�ن 
فِم الورد وألنّھ یتمّھُل في عبِث الھواء ,ی�ح�ّدُق 
, وم�راراً  ببصرِه, ویتسّرُب قلیالً وبم�ھ�ارٍة ف�يَّ
الى عناقیِد الرغبة, كلّما َع�ب�َر ب�ب�راءِة رائ�ح�ة 

 امرأٍة یشّمھا وسع أصابعھ الحمراء
..................... 

ال یسعني من ھذیاٍن سوى أْن أعترَف, ت�ع�ال�ي 
الى الحبِّ عندي الكثیر من الكالم, أض�ع�ھُ ف�ي 
فمِك حشداً من الفراشاِت ونقراِت ال�ط�ی�ور .ال 
ی�ع�رُف س�واك ك�م�ا ف�ع�ل�ُت آخ�َر م�ّرة ف�ّك�ك�ن�ا 
مارشات الغیم وكتبنا معاً على سریِر صل�ص�اِل 
حرٍب مضْت. ومع كّل فق�اع�ة ن�ط�ق�ط�ق�ھ�ا ك�نّ�ا 
نبصُر أسطورتین شفّاف�ت�ی�ن وأش�ی�اًء بس�ی�ط�ةً 
عثرنا علیھا بعَد الِف جنوٍن قب�َل ال�ف�ج�ر ل�ی�الً, 
وكاَن المجھوُل الذي كان قد إستھوانا في ثق�ٍب 
صغیر من تفّ�اح�ة ,ك�ان�ْت ت�ق�ض�ُم م�ل�َح�ن�ا ف�ي 

 بیاِض التراب
................ 

أثمُل بمكٍر وأسیُر الى ك�م�ائ�ٍن ف�ی�ك. إی�ق�اع�ھ�ا 
ضجیُج ساعٍة حمراء ال ریب ستأت�ي. ون�خ�ی�طُ 
فكرتھا معاً لنتفادى اإلنشغال باألسمال. وننق�اَد 
الى إبِر األصابِع طوعاً ببصِر ع�م�ی�ان ,ون�رتّ�ل 
طلسما بشعٍر داكن ونمّھد لتأّملنا ن�ح�َو ب�ع�ِض 
بعلِب النبیذ وقناني الف�س�ت�ق وأج�زاٍء مش�ت�تّ�ة 
منّا. تفّكُر كعی�ٍن ت�ف�ت�ُح إس�ال�ة ف�ق�اع�اِت ال�ف�م 
بقبالٍت لبقة بق�ی�اف�ِة س�ری�ر. ون�ن�ق�اُد بس�رع�ِة 
إیماءٍة الى أْن نتسلَّل لصَق بعٍض ط�وَع ع�ن�اٍق 

 منُذ قرون
.................... 

أخطّطُ سبباً ألقوَل یا البص�رة ك�م أح�بّ�ِك؟ ك�ان 
جس��دي ی��ب��ح��ُث ع��ن م��اٍء ت��م��ام��اً ل��ی��ط��ّھ��َر 
حیاتھ .كن�ُت أوص�ُد ع�ی�ن�ي وف�ي ف�م�ي الش�ط 
وأمامي العبّارات وأغاني ال�خ�ّش�اب�ة .أرت�ج�ُف 

 من الغبطة
لم یكْن برداً تماماً وك�ان�ْت ن�ظ�رت�ي ت�ج�ّرُب.أْن 
تلمَس العابرین كالضوِء. كنُت أتدح�رُج ش�م�اَل 

 قصیدٍة تشبھُ أّصا لورٍد یتكلّمُ 
وتغمُر الموسیقى بطالس�م ت�ب�ح�ُث   ویدي تلبطُ 

 عن حفریّاتٍ 
في كّراسِة مدّوناِت س�وم�ر. ف�ي ق�ع�ِر ف�ن�ج�ان 

 أزرق
وألنّي ما زلت منتشی�اً ب�ق�م�ٍر بص�ري أش�رب�ھُ 

 .فجراً كحلیب
كنت أذھُب وأجيُء. لیلمس�ن�ي ال�غ�ی�ُم الص�اع�د 

 أسفَل عالٍم سفلي
یتدحرُج اليَّ كخرِز أمراٍة س�م�راء .ت�ت�رنّ�م ف�ي 

صحِن حساٍء أبیض من تنّور جّدٍة لع�ی�ِد م�ی�الد 
 التراب

...................... 
أیّھا الباُب منُذ قرون ورثت�ك .ك�ن�َت ك�ث�ی�راً م�ا 
تقنعني أنّك وھٌم وأنّك تثیُر في أصابعي ث�ق�وَب 
نساء ,عضضُت أیضاً رائحةَ الحّب اآلتي ال�ی�ك 
من ضوٍء بص�رھ�نَّ وأنّ�ك تش�مُّ الش�م�َس م�ن 
عنقود لّذة. تحدُث ضج�ی�َج رعش�ٍة ف�ي قش�وِر 
األرض. وھي ت�ق�رأُ س�ورةَ ب�وح خ�ی�وِط ك�الِم 
الحّب برشاقِة متاھاِت جس�دی�ن .إن�غ�م�س�ا ف�ي 
مفاتیح ال تشبھك اّال في أنّ�ھ�ا ت�ف�ت�ُح ل�ل�ض�وِء 
تعویذاِت الورِد في مشھِد مفت�اح ن�ب�ض ح�ی�اٍة 

 نحتسیھا بامتیاز
................. 

أستریُح وطبعي مغ�ی�ٌب یس�ت�ُر ع�رَي ال�ت�راب. 
منھكاً الورد ھذا المساء. یطلُب قن�ی�ن�ةَ ح�ل�ی�ب 
ورّضاعة عشٍب محشو بضوٍء .ب�خ�فّ�ة أمس�ُح 
المكاَن ب�ط�ب�ٍق م�ن ط�ی�ٍن أب�ی�ض وظ�ّل وق�ٍت 
یخرُج من غرِف فقاعاِت ھواٍء, یخ�اُف ض�رب�ةَ 
برد ودون انھیاٍر وبال ع�ن�ای�ة تس�ت�خ�دُم ع�ادة 
في سوِء ذكریات تسيُء الى سم�ع�ِة ال�م�اض�ي 
لّذتي تَحلُُق ذقنَھا قرَب بئٍر قدیٍم ب�ال ت�ع�وی�ذاٍت 
ونقش عیون شبقة .تحفُر العتمةَ ب�خ�ی�ٍط ل�زٍج 

 أبیض
................. 

ماذا أطعمك أیّھا الفراغ ؟وأن�ا أتص�بّ�ُب ش�ع�راً 
وعرائي نقوٌش ال ت�ع�ج�ب�ن�ي رعش�ة بص�رھ�ا. 
وخطوط تسّكعھا وانشغالھا بالبوِس وإغم�اِض 
حلمة الصغیرات ,ومن مذاِق حلقوٍم یسیُل م�ن 
ورد ش��ف��اھ��ھ��نَّ ال�م��ط��ع��ون��اِت ب�ل��س��ِع ال��ن��ح��ل 
ومنمنماِت الب�ص�ر وأدع�ی�ة ت�ج�اع�ی�ِد ال�ق�ب�ور 
الیومیّة. أمسُك بغ�ی�م�ٍة وأھ�ّزھ�ا زی�ت�اً وأث�ق�ُب 
معطفَھا األسود بثلجي األبیض, فیحبُل ال�ھ�واء 

 ویولُد الضوُء في عیِد میالد أنخیدونا
................ 

أسمى مثاٌل في سبیِل الورد وھو ف�م ال�ف�راش�ة 
بإیقاع مشي ھارمونیكي, ی�م�ش�ي ب�ال ج�دوى 
في إبتك�ار م�ا ال ی�خ�ط�ُر ف�ي الس�ی�رِة ورت�ب�ِة 
الجمال سوى سرِد ضوٍء م�ن وھ�ِج ال�م�خ�یّ�ل�ة 
ف�ي ت�ج��اع�ی�د األخ��ط�اء. ف��ي ك�ّل م��ك�اٍن ب��وٌح 
مجھوٌل وأشی�اء ت�خ�رُج ع�ن م�أل�وف ال�خ�ل�ِق 
وحماقة أْن تناَم في ف�ك�رِة إغ�واء ح�ّواء دون 
محراٍب مرئّي في ظّل كالم, یبتسُم وھو ی�ق�ط�ُع 

 الطریَق للوصوِل إلیك
......................... 

, تحَت ط�ی�ٍن  في إغفاءة برٍق على ضریِح الظلِّ
كان جسدي طریّا وكنُت أرتُّب بعَض أعضائ�ي, 
في تأّمل طلٍق أحصیُت إحتشامي وك�ن�ُت أث�ق�ُب 
ضجیَج ماٍء أبیض. یھبطُ متدحرجاً من الض�ف�ِة 
الثانیة لغیٍم مازال یم�دُّ ع�ن�قَ�ھُ ل�ی�ت�دح�رَج م�ن 
أنواِء أنفاقي. أبواٌب م�ف�ت�وح�ة ت�غ�ري رم�ادي 
الیقظ تحَت البرِق وبشكٍل م�أل�وف ك�ن�ًت أن�ظ�ُر 
الى أصابع امرأٍة تعجُن النافذةَ بشفت�ی�ھ�ا .وأن�ا 
 أتعّرى من ثلٍج كثیٍف كاَن یحتلُّ منافي جسدي

............ 
وأخ��ی��راً ك��ان��ْت أس��م��ال��ي ش��م��ع��اً م��ث��ق��وب��اً 
متروكاً .یضحُك بملِء سوادِه ف�ي ق�م�ام�ِة ل�ی�ٍل 
على أعقاِب جثٍث على عالق�ٍة ل�ھ�ا ب�ب�ع�ض�ھ�ا. 

استخدمتُھا رائح�ة ل�ق�ب�وٍر ب�ن�ق�ٍش ن�دي ذائ�ع 
ال��م��اء, وج��ّرة ق��دی��م��ة ب��ال م��اٍء وال ت��اری��خ 
میالد ,وشقوق حائٍط یمیُل ال�ى ھ�ذی�ان ام�رأة, 
تعبُث بصلصاِل فحولتھ منذ أْن ل�م ی�ق�ْل ش�ی�ئ�اً 
ھذا اللیل. من حنجرِة كالٍم أخرس من س�الل�ٍة, 
تسكُن جنَب مقبرٍة بیضاَء ,تستخدُم ال�ل�ح�ظ�ات 

 األخیرة من الشمِس لتجفیِف الطین
................. 

أستخدُم عراًء أسود ق�ب�َل أْن أن�اَم ف�ي م�أوى 
الضوِء. وألمُس ھزاَل الط�ی�ِن ق�ب�َل ف�ِم ال�ورِد, 
سنة أخرى ألمُح دائماً ال�ب�رَق, ی�ق�ل�ُق أك�داَس 
النبِض في المنف�ى, ح�ف�ن�ة ھ�ذی�ان م�ن ب�خ�ِت 
عّرافة تصیبني بألقي. وأن�ا أط�ّھ�ُر أح�داً م�اَت 
وفي أسم�الِ�ھ م�ا یش�ب�ھُ ط�ح�ی�َن ن�م�رة خ�ب�ٍز. 
وبمجّرد أْن أطلَق بال ھوادٍة بع�َد ع�اٍم ی�أت�ي و 
یحتمُل التأویل, أسیُر الى مقربٍة منّ�ي وأق�ت�ن�ي 

 بمعزلي حیاةً بالغة الوھم
.............. 

مبكّرا یتدّرُج ھذا اللیل . كأنّھُ أحواض ط�اف�ح�ة 
بالیعسوب واألشنات ,الناُر الزرقاء تلمُّ المنف�ى 
في أقواس مزامیر النسیان .وبج�م�ی�ِع أعض�اِء 
الضوِء في صعوِده إلكتشاف فكرٍة جمی�ل�ة ف�ي 
ھیئِة ثلج في ضوِء الس�م�اء, وك�م�ا ف�م ام�رأٍة 
ثملة عاریة الذاكرة تص�ل�ُح ل�ل�ھ�ذی�ان ف�ي ك�ّل 
مكان ,وی�ل�زم�ھ�ا ب�ع�ض اآلل�ھ�ة م�ن س�الل�ٍة. 
تنبُض برائحِة النبیذ لتتطّھَر طوَل اللیل بال�ح�بِّ 

 بطقِس آدم في استھالك تفّاحاتھا الكثر
............... 

ما كنُت في الغرفة وحدي أشعُر بال�م�ل�ل. أذك�ُر 
أنّي صافحُت یدا إمتّدْت من ری�ِش م�وس�ی�ق�ى. 
وكما أنّي وبكلِّ ما أوتیُت من الماضي .ھ�رم�ُت 

 جدیداً بسبِب الحرب .وأثارني ما في المعبدِ 
من آلھٍة ما سمعُت بفتنِة مؤخراتھم و ت�ع�ّرف�ُت 
على غانیاتھم في حانة المن�ف�ی�ی�ن ی�وم ق�ذف�ُت 
بنزقي كنافورة إلس�ت�ح�م�ام أخ�ط�اٍء ف�ي ج�رن 
قرابیني وم�ن أعض�ائ�ي ف�ي دوائ�ر ث�ق�وب�ھ�م 

شھ�وت�ي وت�م�تّ�ع�ُت ب�م�ش�اھ�دة   النتنة فسكبتُ 
 أفالم كارتون

........... 
بیسٍر فكّرُت بنّص وفَق مقاِس استك�ان الش�اي 
او. صندویج طماطم بالمایونیز او سیكارة ف�ي 
فِم جنین جدید, ما قلقُت كثیراً وأنا أنظُر ب�م�لِء 
بصري الى غریق یتدحرُج فوق الماِء وسمك�ة 
صغیرة تنفُخ في فِمھ, كاَن بصري مثقوباً بإب�ٍر 
نص��ف��ھ��ا ألع��م��ى م��ع��ت��وه وال��ث��ان��ي لس��ّك��ی��ر 
غیرمتزِن النبیذ. كنًت أحتاُج الى لغِة عانس ال 
تخذلني بوقٍت مستق�ط�ع ل�ل�ت�ب�ّوِل ب�ی�ن ث�ق�وِب 
تجاعیدھا البكر, تحت مزراِب ن�اق�وٍس ت�م�نّ�ْت 

 أن تدقّھ بفخذیھا یوَم غِد مضى
................ 

فصیحاً أراوُد الكالَم دون ض�ج�ی�ٍج وت�وض�ی�ح�اً 
للبرِق بریئا أعتذُر للغی�م. ب�الض�ب�ط ك�ّل ش�يء 
م��ث��ق��وب ت��ح��ت��ي كس��لّ��م ی��ت��دح��رُج ف��ي ظ��الِم 
المزارات. أرفُع خیبت�ي ال�ى ك�رس�ّي اع�ت�راف 
لتأخیر موتي إیذاناً ب�ھ�ب�وِط اس�ط�ورٍة م�ن ف�م 
مھّمٍش بانتظار فرصة إغواء ال مثیل لعویلِھ�ا. 
وأن��ا أتس��لّ��ق س��واَد ت��اب��وت ال یص��ّدق أنّ��ي 
أصاف�ح�ھُ ك�دفٍء رش�ی�ق, ف�ي س�اع�ة س�ی�رٍة 
صالح�ة ل�ج�وِق رم�اٍد ض�یّ�ق الس�ع�ال ب�ق�ص�ِد 

 المدح
................. 

في البدِء أمرُّ ببراءة الى نسٍل حفاة ,ی�ح�ف�روَن 
أنقاَض الكوابیس ع�ن م�خ�ل�وق�اٍت ب�ال جس�د, 
ینعسوَن في العویِل أم�اَم ال�ظ�الم وی�ح�ت�ف�ل�وَن 
بالخرائِب بطقوٍس مھّمة .وموسیق�ى ب�أص�اب�ع 
طویلة ككثباِن رمل في جّرِة ج�ّدت�ي ال�ع�ت�ی�ق�ة. 
لدحِض الجنیّ�ات وإص�الح ع�ط�ِل ال�ج�ث�ث ف�ي 
المقابر, بشحوٍب ساخٍر م�ن ن�ف�اِذ ال�م�ل�ح ف�ي 
. ف��ي ض��وِء  ت��أوی��ل م��ع��ج��زة ط��ری��ح��ة الش��كِّ
الذكریات التي تنساُب م�ن ال�ت�ع�اوی�ذ ف�ي ل�ی�ٍل 

 أحوجنا الیھ
..................... 

ِء أا  
  

 
 

 زھیر بھنام بردى 
 بخدیدا -العراق/ نینوى 
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  * أجمل قصائد الحرف
^^^^^^^^^^^^ 

  أجمُل قصائد الحرف
 تلك التي ال تعرُف سبَب كتابتِھا

 وال سبَب فرِحَك بھا
 وال تعرُف بماذا ستنتھي.

 مثلما ال تعرفُ 
 كیَف بدأَ تدفّقُھا نھراً 

 أحاطَ بَك حّد الطّوفان.
 

 * سؤال الناي
^^^^^^^^ 

 یسألني النّاي عن معنى الحیاة
 ویلحُّ في الّسؤاِل كثیراً.
 فأجیبھُ: قُبُالُت حبیبتي.

 فیبكي، یبكي طویالً 
 حتّى أصبح أنا

 الھواء الذي یتنقُّل بیَن ثقوبھ
 وھو یحمُل أنیَن الّدموع.

 * إصبعان فقط
^^^^^^^^ 

 حیَن انتھت الحرب،
 انتبھُت إلى أْن لم یبَق في كفّي

 سوى إصبعین فقط.
 ضحكُت وقلُت:

 ال بأس!
 ھذا یكفي ألكتَب مرثیتي الھائلة

 وأھجو ُمشعلي الحروب،
 أعني الطغاة الكبار أینما كانوا،

 وخاصةً ذلك الطاغیة البلید

 الذي قطَع أصابعي في معاركِھ الخاسرة
 ُمقھقِھاً في التلفزیوِن لیَل نھار.

 
 * قصیدة للفرح
^^^^^^^^ 

 أعطني حرفاً 
 ونقطةً 

با،  وقلباً َملیئاً بأحالِم الصِّ
 وسأعطیَك قصیدةً 

 تطیُر منھا الفراشات
 طواَل النّھار.

* 
 أعطني زھرةً 
 ونھراً صغیراً 

 وامرأةً تفترُش العُْشب،
 وسأرقُص معَك رقصةَ زوربا

 إلى أن نسقطَ على األرض
 من فرِط الَمسّرِة والّضحك.

* 
 أعطني ُشبّاكاً وشمساً 

 وفجراً َملیئاً باألمل،
 وسأكتُب لكَ 

 قصیدةً باألحالِم الُملّونة
 من األلِِف إلى الیاء،

دأ  قصیدةً ال تعرُف الصَّ
 حتّى لو صاَر عمُرھا ألف عام.

 أر 
 

 شعر: أدیب كمال الدین  

 أدالید -استرالیا  

 أكركر حزني بعیداً عن سواقي فرحك

  ألسكن طست اللیل الحزین

  المكتظ بأحاجي الساسة

 وبوار النھار في مدینتي الحزینة

  یشبھني

  یشبھ معطفي الغارق في حالة اكتئاب

 !یشبھ وجھي المندثر تحت األغطیة

  

 ... أنا ملكة

  ألنني صدیقة الجوع الذي یجول الشوارع

  وعشیقة الفقر الذي أعلن كفره

  .أنا صمت الخوابي

  و رغوة الحلم الكاذب

  في البالد التي فقدت رھانھا على األحصنة

  كي ال تراني ملونة بقضایاك

  كي ال تراني حزناً یمتَد مع سكة القطار

  دعني أكفر بحبك المجید

 .برائحة البارود

 . بأضراس المحن المفتعلة

 ! بأول درس عن التربیة العسكریة

  

  دعني أندھش من ھذه الحضارة الجمیلة

 .التي تبدأ بالجونالت

 .. وتنتھي عند الركبتین

 وعند التھم الُمسقطة عن قضایا الحبُّ 

  وعند الفن الدیماغوجي

 دعني أحتفــــــي

  بالروماتیزم الذي یكلل أطرافي

 ! كلما فكرُت في حیاتي

  

  أرید أن أفتح مسام المدینة

 أعني بنغازي التي تكدر صفوي

  نتحدث عن البوظة والمثلجات 

  . و جمود الدستور

  وشعرك المجعد ذات أمسیة

  ثم خلیة النحل الذي تدربُت على تربیتھ مؤخراً 

  سأختارك دون العالمین

  أمدُّ لك یدي

  ویبدأ كل شيء

  ترتیب الكون

 ترتیب سریري

  ترتیبي بین إخوتي

  ترتیبنا في قوائم الجھل

  ترتیبنا في قوائم الفوضى

ح  ترتیبنا في   قوائم الكسل المبرِّ

 كلُّ العالم یلوح لنا بیده فال تھتم كثیـراً 

 

 .ال تھتم بمشاعري الداجنة

ح لي بیدك من بعید  .لوِّ

 .أرید أن أراك قبل أن تتكدس الجثت فوقي

 

رو 

 
 

   عزة رجب/ لیبیا 
 ما زلت أعرش 

 على سندیانة الوفاء
 أمتد ...

 أتشعب...
 أتطاول

 أتفرع ..
 أقصر

 وأتجمع ..
 وأبقى متماسكة

 متمسكة بجذري الثابت
 فأحالمي غدت تربیعیة

 ألمسك طرفھا
 أمارس العطاء التكعیبي

  والیسرى  فالیمنى
 والروح ..

  في وضع التأھب
 دوما لبذخ المستحیل

 بغیة الوصول
 

 ال أرید أن أفرط
 بقصاصة وعد
 وال بنت أمنیة

 لذلك أتشبث
 حتى بذرة الغبار

 لیس ذنبي
 أن عینّي تراك دالیة

 من عناقید
 تناطح الشھوة

 لذلك أرتشف الصبر
 وأمتطي اإلرادة

 وأرزح تحت ضربات اإلنتظار
 ال تثنیني قذائف البعد

 وال ثرثرات العادات
 كل ما یعني

 أنني قبلت السفر
 إلیك على

 عجلة من ألف حول
 إیاك والتملص

 من تفاحتي
 أو نكران أبجدیة

 ضلعك الذي أنجبني
 إیاك أن تمحو

 مسیرتنا بالنسیان
 أو تكتب على جبین

 ذاكرتنا
 مضى وكان

 ھذا لیس محض مزاح
 ولیس عبثا یخص الكبار

 وأنا لست ھنا في صدد
 التبریر

 لكن یمكنك
 من باب العلم بالمعلوم

 فأمري بات
 شمسا ال قمرا

 في لیل حالك السواد
 ال شائبة سؤال  واضح ...

 تعتریھ
 وال أدنى استغراب

 إعلم
 أنھ مجرد وعید

 ولنقول إن شئنا تھدیدا
 فلسُت أنا بالتي

 تزن القلوب
 بمیزان الفول

*** 

 ان ال
 

/   نرجس حید عمران
 اسوری
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وائیّة وال�م�ف�ّك�رة ال�م�ص�ریّ�ة د. ن�وال  تحمُل الرِّ
قة في أف�ك�اِرَھ�ا ال�ج�ام�ح�ة  الّسعداوي رؤیة خالَّ
الّتي تعبِّر عنھا عبر روایاتھا وكتبھا ومقاالتھا 
وآفاق تطلُّعاتھا السَّاطعة ن�ح�َو آف�اِق ال�تّ�ن�وی�ِر، 
ِدھا ال�تّ�ام ع�ل�ى م�ا ت�راه م�ت�خ�لِّ�فً�ا  وتتمیَُّز بتمرُّ
ا، وغیر مناسب لحضارِة ال�ع�ص�ِر  ورجعیًّا وھّشً
الَّذي نعیُش فیھ، وسَعت من�ُذ أن ح�م�لَ�ت ال�ق�ل�م 
حتّى اآلن برفعِ سقف مطالباتھ�ا ف�ي ال�تّ�ط�وی�ِر 
والتّغییِر إلى أعلى درجاِت التَّنویر؛ ألنّ�ھ�ا رأت 
بفطرتھا وحّسھا ورؤاھا التّحلیل�یّ�ة وث�ق�اف�ات�ھ�ا 
الغزیرة الكثیر مّما یجب تغییره في بالد الّشرق 
والعالم العربي، مرّكزةً في كلِّ ما تطرُحھُ ع�ل�ى 
أن تسوَد العدالةُ والمساواةُ بین أفراِد المجتمع، 
وتدافُع عن حقوِق اإلنسان؛ كي تتحقَّق الح�ّریّ�ة 
للمواطنین جمیًعا، متوقِّفةً بكلِّ ق�ّوٍة ع�ن�َد واق�عِ 
المرأة المریر، محاولةً عبر كتاباتھا ورؤاھا أن 
تنتشَل واقَع المرأة المخلخل إل�ى واق�عٍ أفض�ل؛ 
َمْت بجرأٍة نادرة  إسوةً بنساِء العالِم المتقّدم، وقدَّ
عبر مسیرتھا اإلبداعیّة الطَّویلة فكًرا مست�ن�ی�ًرا 
م�ن ع�ب�ر  على مدى أكثر من ستِة عقوٍد من الزَّ
كتاباتھا وأعمالھا الّروائیّة ومق�االت�ھ�ا ورؤاھ�ا 
الفكریّة الموغلة ف�ي أرق�ى مس�اراِت ال�تَّ�ن�وی�ر 
والتَّطویر، وأسھمت في رف�عِ غش�اوة س�م�ی�ك�ة 
من الظّالم والجھل المھیمن على عیوِن الكث�ی�ِر 
من مؤسَّساِت الّشرِق الغارِق في بَُؤِر التَّخ�لُّ�ِف، 
منطلقةً من لغِة العقِل والحكمِة والتّنویِر والفكِر 
َل لدیھا م�ن خ�الِل اط�الع�ھ�ا  الخّالِق، الّذي تشكَّ
الكبیر على الثّقافِة العربیّة والعالمیّة، وقدرتھ�ا 
العم�ی�ق�ة ع�ل�ى ت�ح�ل�ی�ِل ون�ق�ِد ال�واق�ع ال�ع�رب�ي 
المتخلِّف في الكثیرِ من جوانبِِھ، وتوّجھاتِھِ الّتي 
كانت وما تزال مح�ف�وف�ةً ب�ج�دران س�م�ی�ٍك م�ن 
التَّخلُّف والجھل والوقوف بكلِّ حزٍم عنَد أف�ك�اٍر 
بالیٍة؛ وأقل م�ا ی�م�ك�ن أن ن�ق�ول ع�ن�ھ�ا، أنّ�ھ�ا 
محبطة وغیر مناسبة لحضارِة الیوِم، ونق�َدْت�ھ�ا 
السَّعداوي ووضَعِت الحلول النّاجع�ة ل�ھ�ا، ك�م�ا 

موضوع ختان اإلناث، ودافَعْت  -بكلِّ قّوة-نقَدْت 
عن حقوِق المرأة في كلِّ محافِل العالم؛ لما ف�ي 
عاداِت ختاِن اإلناِث من َسْحٍق إلنسانیّ�ِة ال�م�رأة 
وحّریتھا وكرامتھا، كم�ا ن�ق�َدت خ�ت�ان ال�ّذك�وِر 
أیًضا، وذھبَْت بعیًدا في تركیِزھا على است�خ�داِم 
العقِل والحكمِة والعدالِة والمساواِة في حی�اتِ�ن�ا، 
ودافَعْت طواَل رحلتِھا في الكتابِة واإلب�داعِ ع�ن 
جِل أیًض�ا؛ ف�ق�د وج�َدْت  حّریِّة المرأِة وحّریِّة الرَّ
جَل متخلِّف في الكثیِر من رؤاه وآف�اق�ھ،  أنَّ الرَّ

م�ن ال�تَّ�ف�ك�ی�ِر  -ھ�و اآلخ�ر-وال بدَّ من تحری�ِرِه 
 المتخلِِّف الّسائِد في البالِد.

بدأت المبدعة نوال السَّعداوي عملھ�ا ك�ط�ب�ی�ب�ة 
م)، وبعد عامین من اشت�غ�ال�ھ�ا 1955منذ عام (

في الطّب، وّج�ھ�ت أن�ظ�ارھ�ا ن�ح�و مش�روع�ھ�ا 
األدبي وكتبت قصًصا استوحتھا م�ن ت�ج�ارب�ھ�ا 
ال��ع��م��ی��ق��ة ف��ي ال��ح��ی��اة، وول��دت م��ج��م��وع��ت��ھ��ا 
القصصیّة األولى الّتي حملت عنوان: "تعلّ�م�ت 

ث�ت ع�ب��ر ھ��ذا 1957ال�ح�ب" ع�ام ( م)، وت�ح��دَّ
ق�ت إل�ى  الكتاب عن شخصھا وح�ی�ات�ھ�ا، وت�ط�رَّ
وجھات نظرھا ك�م�ؤلِّ�ف�ة وط�ب�ی�ب�ة ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ، مؤّكدة عبر قصصھا أنَّ المجتمع ب�أم�سِّ 

جل والمرأة فقط، أو  ، لیس بین الرَّ الحاجة للحبِّ
بین األم وأوالدھا واألب وابنھ؛ بل بین الطَّبی�ب 
َس  اإلنسان ومرضاه أیًضا، عندھا ممكن أن یكرِّ
حیاتھ من أجل اآلخری�ن دون أن ی�ك�وَن ھ�دف�ھ 

م) زلزلت 1968األساسي ھو المال. وفي عام (
الّسعداوي الفكر المتخلِّ�ف الّس�اك�ن ف�ي ال�ع�ال�م 
ال��ع��رب��ي م��ن خ��الِل إص��داِر ك��ت��اب��ھ��ا "ال��م��رأة 
والجنس"، وأحدَث الك�ت�اب ض�ّج�ةً ك�ب�ی�رةً ف�ي 
المجتمع المصري والعربي والشَّرقي ككل؛ ألنّھ 
متخلِّف في الكثیِر من جوانبِِھ الفكریّة وُمح�افِ�ظ 
للغایة، ومجنّح ن�ح�و الّس�ّریّ�ة وال�خ�ص�وص�یّ�ة، 
معتبًرا المرأة من ض�م�ن ال�م�م�ن�وع�ات، ول�ك�نَّ 
الّس�ع��داوي م�ا ك��ان�ت ت��ول�ي أیّ��ة أھ��ّم��ی�ة ألیّ��ة 
محظورات أو ممنوعات، ونشرت كتابھا بجرأٍة 
غیر مسبوقة؛ مّما أدَّى إلى فصل�ھ�ا م�ن وزارة 
�ب�ب، ونش�َب  الّصّحة وأُْغلقَْت مجلّتھا ل�ھ�ذا السَّ
منُذ ذلك الوقت عداٌء ب�ی�ن�ھ�ا ك�م�ؤلِّ�ف�ة ل�ك�ت�اب: 
"المرأة والجنس"، وبین الّسل�ط�ت�ی�ن ال�ّدی�ن�یّ�ة 
یاسیّة مًعا. وُعِرفَِت السَّعداوي أنّھا في ك�لِّ  والسِّ
إصداٍر من إصداراتھ�ا ت�ث�ی�ُر ج�دًال ع�ن�ی�فً�ا ف�ي 
األوس�اط ال��ثّ�ق�اف��یّ�ة وال��م�ؤّس�س��ات ال�ح��ك�وم�یّ��ة 
ینیّة، مع أنّھا تطرُح طروحات دقیق�ة ف�ی�م�ا  والدِّ
یتعلِّق بالّدستور وقوانین بناء الّدول�ة ال�م�دن�یّ�ة 
المع�اص�رة، وط�ال�بَ�ت بش�ّدة فص�ل ال�ّدی�ن ع�ن 
دةً أنَّ الغرب ما حقََّق ما ح�قّ�ق�ھ إّال  الدَّولة، مؤكِّ
ی�ن ع��ن  ب�ع�َد أن فص�َل س�ل��ط�ة ال�ك��ن�ی�س�ة وال�دِّ
الّسلطاِت المدنیّة، وصاَغ دسات�ی�ره ب�ع�ی�ًدا ع�ن 
ینیّ�ة، م�ن�ط�ل�قً�ا م�ن ق�وان�ی�ن م�دن�یّ�ة  ؤیة الدِّ الرُّ
ًم�ا ف�ي ك�لِّ  تنویریّة محضة، وحقََّق نجاًحا وتق�دُّ
مجاالِت الحیاِة، بینما ظلَّ العالم العربي في ذی�ل 

 حضارة الیوم في أكثِر من مجال.
�ع�داوي ف�ت�رةً م�ن  ك�ت�ورة ن�وال السَّ اشتغلت الدُّ
الّزمن كم�س�ت�ش�ارة ف�ي ھ�ی�ئ�ة األم�م ال�م�تّ�ح�دة 
كممثِّلة عن حقوِق المرأة في إف�ری�ق�ی�ا وب�ل�دان 
الّشرق األوسط، وتثیُر السَّعداوي في كلِّ إصداٍر 
من إصداراتھا جدًال عنیفًا في األوساط الثّقاف�یّ�ة 
ینیّة؛ ألنّھا ت�ك�ش�ُف  والمؤّسسات الحكومیّة والدِّ
كثافةَ الغبار المھیمن فوَق الكثیِر م�ن مس�اراِت 

 الحیاة.
اقیة في بدایة الثَّالثینیّات م�ن  ُولَِدت المبدعة الرَّ
القرن الماضي في ق�ری�ة ك�ف�ر ط�ل�ح�ة ال�تَّ�اب�ع�ة 
لمحافظة القلیوبیّة في مص�ر، وت�رع�رَع�ْت ف�ي 
عائلة تعشُق العلَم، وش�ّج�ع�ھ�ا وال�دھ�ا ال�م�غ�رم 
بفضاءاِت العلِم والفكِر ال�خ�ّالق ع�ل�ى ال�تّ�ع�ل�ی�م 
والتَّس�لّ�ح ب�ھ وم�ت�اب�ع�ة دراس�ات�ھ�ا إل�ى أع�ل�ى 
مستوى ممكن أن تح�ص�ل ع�ل�ی�ھ، وأس�ھ�َم ف�ي 
تشكیل ورفد شخصیّة الّسعداوي ببذوِر اإلب�داعِ 
صیِن في ش�خ�ص�یَّ�تِ�ھ�ا؛ ك�ي  والثّقافِة والفكِر الرَّ
یبقى ھذا العلم والفكر التّنویري س�الًح�ا ب�ی�ِدھ�ا 
بْت بالّشجاعة وم�ح�بّ�ة  في معترِك الحیاِة، وتشرَّ
الوطن من والِدھا وشّجعھا على تع�لُّ�ِم ال�لُّ�غ�اِت؛ 
كي تستطیَع أن ت�داف�َع ع�ن ح�ق�وقِ�ھ�ا وح�ق�وِق 
الفرِد واإلنساِن ف�ي ب�ل�ِدھ�ا وف�ي ك�لِّ ال�م�ح�اف�ل 

  الدَّولیّة.
بعد وفاة والدھا بوقٍت قصیٍر توفِّ�ی�ْت وال�دت�ھ�ا؛ 
ف��أص��ب��َح��ْت ھ��ي ال��م��ش��رف��ة وال��م��س��ؤول��ة ع��ن 
أسرتھا، فاھتّمت بأخواتھا خیر اھ�ت�م�ام، وب�ع�َد 
��َص��ْت ف��ي  أن درس��ت ال��طّ��ب ال��ب��ش��ري وت��خ��صَّ
دریّة، اشتغلَْت كطبی�ب�ة ص�دریّ�ة،  األمراض الصَّ
ثمَّ بدأ اھتمامھا بالطّب النَّفسي، ثمَّ انتق�لَ�ْت إل�ى 
الوالیات المتّحدة لتت�اب�ع دراس�ات�ھ�ا ف�ي ع�ل�وم 

  الّصحة ونالت الماجستیر من جامعة كولومبیا.
اشتغلت السَّعداوي ف�ي م�ج�اِل األدِب وال�ك�ت�اب�ِة 
وفي المعھِد العالي لآلداِب والعلوِم، ولم تتوقَّْف 
عن الكتابِة منُذ أن حم�لَ�ْت رای�ةَ ال�ق�ل�ِم ع�ال�یً�ا، 
ونقلت ما تعانیھ المرأة العرب�یّ�ة م�ن اض�ط�ھ�اٍد 

وقمعٍ لحّریتھا وھضم حقوقھا عب�ر ك�ت�اب�ات�ھ�ا، 
وتابعت إصداراتھا دون كلٍل، ونشَرْت روای�ت�ھ�ا 
الّش�ھ�ی��رة: "ال�م��رأة ف�ي ن�ق�ط��ِة الّص�ف��ر" ف��ي 
بیروت، ثمَّ نشرت روایتھا: "وفاة هللا من ق�ب�ل 
ال�نِّ�ی�ل". ونش�َرت "ال�وج��ھ ال�م�خ�ف�ي ل�ح��واء: 
النّساء في العالم العربي". وال أظ�ّن أّن ھ�ن�اك 
�ت�ھ م�ث�ل  كاتبًا جری�ئً�ا ف�ي ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي ب�رمَّ
المبدعة نوال الّسعداوي؛ فقد انتقَدْت علنًا ح�ك�م 
الحزب الواحد للرئیس أنور الّسادات م�ن دون 
د؛ مّما أدَّى إلى اعتقالھ�ا وس�ج�ن�ھ�ا ف�ي  أّي تردُّ
سجن النِّساء مع المجرمات والمحكوم ع�ل�ی�ھ�نَّ 
بجرائم متنّوعة، وأستغرُب؛ كیف لرئیس دول�ة 
یحكم على مبدعة خّالقة مثل نوال السَّعداوي لو 
لم یكن جبانًا إلى أقصى حدود الجبن؟! وبرأیي، 
لو حكَمْت نوال السَّع�داوي مص�ر وت�مَّ ت�ط�ب�ی�ق 
وجھات نظرھا في ك�لِّ ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي؛ ل�ك�ان 
أفضل للعرب والعالم العربي مّما ھم علی�ھ اآلن 
من تخلخٍل في قیادِة البالِد العربیة. وق�د أُْط�لِ�َق 
سراحھا ب�ع�د اغ�ت�ی�ال الّس�ادات، وس�رع�ان م�ا 
راتي ف�ي س�ج�ِن ال�نّ�س�اء"،  كتبت روایة: "مذكِّ
وأصدرتھ بعد خروجھا من السِّجن، وراودھا لو 
كان الّسادات حیًّا أن ترسَل إلی�ھ ب�ط�اق�ة ش�ك�ر؛ 
ل م�ع�ان�ات�ھ�ا  ِھ إیَّ�اَھ�ا ف�ي الّس�ج�ن ح�وَّ ألنّھ بزجِّ
وألمھا إلى نصٍّ إبداعي خّالق. وھك�ذا ل�م ول�ن 
تستسلم ھذه المبدعة إلى آخر رمق في حیاتھا؛ 
ألنّھا مبدعة من الطّراز ال�ّرف�ی�ع! وأدھش�ت ب�ل 
فاجأت العالم بإصدار الطَّبعة األولى من روایة: 
ل م�ن  "سقوط اإلمام"، وقد كتبت ال�ف�ص�ل األوَّ
الكتاب وھي في الّسجن، وقصدت باإلم�ام أن�ور 
السَّادات، والقى الكتاب رفًضا ك�ب�ی�ًرا م�ن ق�ب�ل 
َض�ْت  ینیّة والحك�وم�یّ�ة م�ًع�ا، وت�ع�رَّ األطراف الدِّ
على أث�ر ھ�ذه ال�ّروای�ة ل�ل�ع�دی�د م�ن ال�ف�ت�اوى 
ووصلت إلى وصمھا ب�اإلل�ح�اد، وت�مَّ ت�ھ�دی�دھ�ا 
بالقتل، فلم تجد أجدى من ق�ب�ول ع�رض ع�م�ل 
جاءھا من جامعات أمیریكا، فَحَزَم�ْت ح�ق�ائ�ب�ھ�ا 
متوّجھةً إلى جامعة دیوك وكارولینا وواشنطن؛ 
د ف�ي اإلب�داع  كي ت�دّرس ف�ي ال�ج�ام�ع�ة ال�تَّ�م�رُّ
األدبي، ولم تسكت حتَّى وھي في قلب أمیریك�ا؛ 
فقد وّجھت انتقاداتھا للنظام األمیریكي والغربي 
أیًضا، وھذا یقودنا إلى القول: إنَّ المبدعة نوال 
رة حصیفة وعمی�ق�ة  ة ومفكِّ السَّعداوي كاتبة حرَّ
الّرؤیة، تنتقد األنظمة العربیة، كم�ا ال ت�ت�وان�ى 
دقیقةً واحدة النتق�اد األن�ظ�م�ة ال�غ�رب�یّ�ة أیًض�ا، 
وھذا ینمُّ على أنّھا تنظُر إلى الحیاة من منظ�ور 
بانورامي شامل، وھ�دف�ھ�ا ال�ك�ب�ی�ر ھ�و ت�ق�وی�م 
االعوجاج ونقد ك�ل ن�ظ�ام غ�ی�ر ع�ادل ف�ي أيِّ 
جانب من جوانبھ؛ فھي ترى أّن أنظ�م�ة ال�ع�ال�م 
ممكن أن یكون لدیھ�ا ت�ق�ص�ی�ٌر واع�وج�اٌج ف�ي 
جانب ما من جوانب الحیاة؛ لھذا، ال بّد من نق�د 
أيِّ خطأ في أيِّ نظام ف�ي ال�ع�ال�م. وق�د حص�لَ�ْت 
��ع��داوي خ��الل مس��ی��رت��ھ��ا اإلب��داع��یّ��ة  ن��وال السَّ
�رق�یّ�ة  الطَّویلة ع�ل�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�ج�وائ�ز الشَّ
والعالمیّة، منھا: "جائزة الّش�م�ال وال�ج�ن�وب" 
من إدارة المجلس األوروبي، و"جائ�زة س�ت�ی�غ 
�وی�د، و"ج�ائ��زة  داغ�ی�رم�ان" م�ن م�م�ل�ك�ة السُّ
رابطة األدب األف�ری�ق�ي"، ك�م�ا حص�لَ�ت ع�ل�ى 
"جائزة جب�ران األدب�یّ�ة"، وج�ائ�زة "ج�م�ع�ی�ة 
الّصداق�ة ال�ع�رب�یّ�ة ال�ف�رنس�یّ�ة"، وج�ائ�زة م�ن 
المجلس األعلى للفنون والعل�وم االج�ت�م�اع�یّ�ة، 
وغیرھا من ال�ج�وائ�ز، وت�مَّ م�ن�ح�ھ�ا "ش�ھ�ادة 
الّدكتوراه الفخریّة" من قبل ب�ع�ض ال�ج�ام�ع�ات 
العالمیّة. والطَّریف باألمر، أنَّ نوال السَّ�ع�داوي 
ترى أن مؤسَّسة الّزواج ظالمة وفیھا عبودیّة، 
م�ع ھ�ذا ف�ق��د ت�زّوَج��ْت ث��الث م�ّرات، وط�لَّ��ق��ْت 

د!   أزواجھا الثّالثة من دون أيِّ تردُّ
حقَّقت السَّعداوي ش�ھ�رة ع�ال�م�یّ�ة ف�ي ان�ت�ش�اِر 

وترجمة كتبھا وروایاتھ�ا؛ ف�ق�د ت�ّم�ت ت�رج�م�ة 
) لغة من لغ�اِت 14روایة "سقوط اإلمام" إلى (
خ��اّص��ة "س��ق��وط -ال��ع��ال��م، والق��ت روای��ات��ھ��ا 

نجاًح�ا ك�ب�ی�ًرا ف�ي أوس�اط ال�م�ج�ت�م�ع  -اإلمام"
الغربي والعالمي، ومع كلِّ ھذه الّشھرة، ُمنِ�َع�ْت 
من حضوِرھا في المشھِد الثَّقافي في مصر لعّدِة 

م) قام أحد المحامی�ن 2008سنوات، وفي عام (
برفعِ دعوى علیھا ی�ط�ال�ُب ف�ي دع�واه إس�ق�اِط 
الجنسیّة المصریّة عنھا، إّال أنّھ تمَّ رف�ض ھ�ذه 
الدَّعوى، وقامت الجماعات اإلسالمیّة بتھدیِدھا 
ِة أّن أفكاَرھا تحّرُض ع�ل�ى ازدراِء  بالقتِل؛ بحجَّ
األدیان. وباءت كلُّ تلَك المحاوالت بالفشل؛ ألنَّ 
فكر السَّعداوي فكر تنوی�ري، وت�ح�اول ف�ي ك�ّل 
كتاباتھا وأفكارھا أن ترف�ع ال�ظّ�ل�م ع�ن ال�م�رأة 
والمواطن المصري والع�رب�ي وأيِّ إنس�ان ف�ي 
العالم؛ فھي نصیرة المظلومین والمظلومات في 

نیا!   كلِّ بقاع الدُّ
نوال السَّعداوي؛ قامة إبداعیّة فكریّة موغلة في 
آفاق ت�ط�لُّ�ع�ات�ھ�ا ال�م�وس�وع�یّ�ة، ق�رأت األدی�ان 
وفلسفات العالم، ووصلت إلى مساحات شاھ�ق�ة 
في بناء المجتمع اإلنساني، ورفعت رایة الف�ك�ر 
الخّالق والعقل عالیًا. تنظر إلى اإلنس�ان ب�غ�ضِّ 
النّظر عن دی�ن�ھ وج�ن�س�ھ وم�ذھ�ب�ھ وق�وم�یّ�ت�ھ 
ا في  ا، ویجب أن یعیش حّرً وقاّرتھ؛ ألنّھ ُولَِد حّرً
مجتمع ح�ّر تس�وده ال�ع�دال�ة وال�م�س�اواة؛ ك�ي 
یُس�ھ�م ف�ي ت�ق��دی�م أرق�ى م�ا ل��دی�ھ ل�م��ج�ت��م�ع��ھ 
وللمجتمع اإلنساني. مبدعة معروف�ة ب�ج�رأت�ھ�ا 
الفائقة في نقد األنظمة المتسلّ�ط�ة الّ�ت�ي ت�ق�م�ع 
مواطنیھا، ال تتوقّف عن ق�ول ال�ح�ق�ی�ق�ة الّ�ت�ي 
تراھا مناسبة حتّى لحظات كتابة ھ�ذه الّس�ط�ور 
وھي على مشارف ال�تّ�س�ع�ی�ن م�ن ال�ع�م�ر. ك�م 
أشعر بأنَّ األنظمة الع�رب�یّ�ة ج�اھ�ل�ة وم�ت�خ�لِّ�ف�ة 
للغایة عندما ال تأخذ ھكذا قامات فكریّة تنویریّة 
كمستشارات ومستشارین ل�دی�ھ�م وتص�ی�غ م�ن 
رؤاھم أفكاًرا عصریّة لبناء أنظمة دیم�ق�راط�یّ�ة 
عادلة وحكیمة ورش�ی�دة ل�ت�ط�وی�ر ال�ب�الد ن�ح�و 
قي في تطبیق الف�ك�ر ال�خ�ّالق!  أرقى درجات الرُّ
وكم أشعر باألسى والحزن والّشفقة على ھ�ك�ذا 
ریھا ومبدعیھا في ق�اع  أنظمة عندما تزجُّ بمفكِّ
نازین بدًال أن تكّرمھم، وتظلُّ تحارب نفسھ�ا  الزَّ
بنفسھا وتتصارع مع نفسھا وتصل إلى مرحلة 
القتل والّدمار واالنتحار الممیت! فھا قد وصلت 
الكثیر من "بالد الع�رب أوط�ان�ي" إل�ى أقص�ى 
حاالت الجحیم م�ن خ�الل ال�ح�روب ال�م�ج�ن�ون�ة 
راعات العقیمة الّتي تفاقمت فیما بین البلد  والصِّ
الواحد وما بین ال�ب�ل�دان. وأتس�اءل: إل�ى م�ت�ى 
سیبقى المواطن في العالم العربي وف�ي ال�ع�ال�م 
أجمع أسیر أف�ك�ار ورؤى ع�ق�ی�م�ة وم�ت�خ�ّش�ب�ة 
ابات الجح�ی�م، ف�ي ال�وق�ت الّ�ذي  وتقوده إلى بوَّ
ر ماذا ممك�ن أن  ھناك الكثیر من دول العالم تفكِّ
نفعل باإلنسان والمجتمع البشري ف�ي ح�ال ل�و 
تع�ّرض�ت ال�ك�رة األرض�یّ�ة ل�ك�وارث وظ�روف، 
بحیث ال یستطیع اإلنسان أن یع�ی�ش ع�ل�ى ھ�ذا 
رون ل�ی�ل ن�ھ�ار ب�إم�ك�ان�یّ�ة ن�ق�ل  الكوكب؟! فیفكِّ
المجتمع البشري إلى كواكب أخ�رى م�م�ك�ن أن 
یكون العیش فیھا آمنًا؛ فیما إذا أصبح من غیر 
الممكن العیش على ھذا الكوكب الّذي ابتلي بما 
فیھ من بعِض البشر الّذین خطّط بع�ض�ھ�م ب�ج�ّر 
البالد إلى صراعات وحروب مفت�وح�ة وك�أنّ�ھ�م 
في منافسة للعبور في متاھات ال�ج�ح�ی�م، ف�إنّ�ن�ا 
رات كالمبدعة  رین والمفكِّ نحتاج إلى آالف المفكِّ
نوال السَّعداوي ونطبِّق رؤاھم الخّالقة لتحق�ی�ق 
السَّالم والوئام اإلنس�ان�ي ب�ی�ن ال�ب�ش�ر ف�ي ك�لِّ 

  أصقاعِ المعمورة.
............................................. 

 * أدیب وتشكیلي سوري مقیم في ستوكھولم

حِء ا  ٌ اويال ام 
رى ا َق ا ِ ِا ُق 

  * ستوكھولم/صبري یوسف 



  تابع للفصل الخامس
 الحركة الكبیرة األولى: - 1

قلنا أن أي حكایة شعبیة تتألف م�ن ث�الث    
ح��رك��ات ك��ب��ی��رة. وال��ب��ع��ض م��ن��ھ��ا تض��م 

 مجموعة من الحركات الصغیرة.  داخلھا
الحركة األولى في ھذا الفن الس�ردي ت�ب�دأ    

بالتمھید، أو البدایة اإلستھاللیة ال�ت�ي ت�م�ّھ�د 
لموضوعة الحكي، لتھيء السامع ألحداثھ�ا، 
ولتعطي تصورا عاما للشخصیات الرئیسی�ة، 

 وزمن ومكان الحكایة.
في نصوصنا الحكائیة الم�ذك�ورة ف�ي ھ�ذه    

السطور توجد البدایة االستھ�الل�ی�ة ال�ت�ال�ی�ة: 
((كان ھناك شاب كسول، ی�دع�ى "حس�ن"، 
ال یحب الع�م�ل، ی�ع�ی�ش ف�ي م�ن�زل م�ھ�ج�ور 
"خرابة" یعتاش على أكل قش�ور ال�ب�اق�الء، 
حیث یجمعھا بعد أن یرمیھا الناس خالیة من 

 اللّب.
وفي تلك المدینة التي یعی�ش ف�ی�ھ�ا حس�ن    

ملك عنده ثالث بنات. وفي أح�د األی�ام ج�م�ع 
الملك رجال حاش�ی�ت�ھ وأخ�ب�رھ�م ب�أن�ھ ی�ری�د 

 )1(اختبار بناتھ الثالثة بحضورھم.)).
یتوّضح في ھذه االس�ت�ھ�الل ال�ذي ت�ق�دم�ھ    

 ھذه الحركة األمور التالیة:
 الشخصیات الرئیسیة. -
 االختبار. بوادر النقص عند الشخصیة. -

وفي النص الثاني العربي/ السوري "م�ن    
المعطي؟" التمھید التالي: (( م�ل�ك ل�ھ ث�الث 
بنات.. وكان دائماً ی�ح�ب أن ی�ج�ت�م�ع ب�ھ�ن، 
یتحدث الیھن، وفي النھایة یقدم ل�ھ�ن ھ�دای�ا 
ثمینة، ویسألھن قائالً:"َمن المعطي؟" وف�ي 
یوم ما أجابت البنت األولى والثانیة قائلتی�ن: 
أنت ال�م�ع�ط�ي. أم�ا ال�ث�ال�ث�ة ف�ق�د ق�ال�ت: هللا 

 المعطي یا والدي. فغضب الملك علیھا.
بعد أیام أقام ولیمة في قصره، ودع�ا ل�ھ�ا    

جمعاً من الناس.. وجلس مع إبنتھ في شرفة 
  قصره، فرأى رجالً بائساً مسكیناً)).

یتوّضح في ھذه االس�ت�ھ�الل ال�ذي ت�ق�دم�ھ    
 ھذه الحركة األمور التالیة:

 الشخصیات الرئیسیة. -
االخ��ت��ب��ار. ظ��ھ��ور ب��وادر ال��ن��ق��ص ع��ن��د  -

 الشخصیة.
وفي النص الثال�ث الس�ل�وف�اك�ي "ب�ی�رون�ا    

الحسناء" یرد التمھید الت�ال�ي: ((ی�ح�ك�ى إن 
ملكاً عنده بستاناً فیھ شجرة جمیلة بشكل ل�م 
یسبق لھ مثیل في الدنیا، إّال انھ ال یعرف إن 
كانت ھذه الشجرة تحمل ثمراً أو أنھا حم�ل�ت 
ثماراً في قدیم ال�زم�ان، ف�ی�س�أل ال�ج�ن�ائ�ن�ی�ن 
وقارئي الطالع والعل�م�اء ع�ن ن�وع ث�م�ارھ�ا 
فیخبره رجل مسن: إنھ س�م�ع م�ن ج�ده أن�ھ 
في كل لیلة، وف�ي الس�اع�ة ال�ح�ادی�ة عش�ر، 
تنبت براعم ھذه الشجرة، وبع�د رب�ع س�اع�ة 
تحمل ثماراً ناضج�ة، وف�ي م�ن�ت�ص�ف ال�ل�ی�ل 
تقطف تلك الثمار وال یدري أح�د ش�ی�ئ�اً ع�ن 
القاطف. ی�ط�ل�ب ال�م�ل�ك م�ن أوالده ال�ث�الث�ة 

 حراسة الشجرة لمعرفة القاطف)).
یتوّضح في ھذه االس�ت�ھ�الل ال�ذي ت�ق�دم�ھ    

 ھذه الحركة األمور التالیة:
 الشخصیات الرئیسیة. -
 وجود النقص"الثمار المسروقة". -

قدم ھذا االستھالل ما في الن�ص ال�ع�راق�ي    
األّول من المرتكزات األساسیة التي س�ت�ب�ن�ى 
علیھا ثیمتھ، وھي ال�م�ل�ك وب�ن�ات�ھ، وحس�ن 
الكاره للعمل، إذ ن�ج�د ت�زام�ن وج�ود ال�م�ل�ك 
وبناتھ مع وجود حسن في الوقت نفس�ھ م�ع 
العلم ان عالم كل طرف من ھذی�ن ال�ط�رف�ی�ن 
یختلف عن عالم اآلخر، وال ی�ع�رف�ھ. وك�ذل�ك 
نتعرف ع�ل�ى ت�م�ھ�ی�د ل�ل�ح�ك�ای�ت�ی�ن ال�ع�رب�ی�ة 

 واألجنبیة"السلوفاكیة".
*** 

ت�ب�دأ ال�ح�رك�ات الص�غ�ی�رة داخ�ل ال�ح�رك�ة    
الكبیرة، وھي أّما أن تكون متعددة أو ح�رك�ة 
واحدة. ھذه الح�رك�ة الص�غ�ی�رة، ف�ي ال�ن�ص 
العراقي، ھي ت�وج�ی�ھ ال�م�ل�ك س�ؤاال ل�ب�ن�ات�ھ 
الثالثة، وعلیھن الرّد على السؤال في الوقت 

  نفسھ.
الحركة الصغیرة الثانیة ھي إجابة ال�ب�ن�ات    

الكبرى والوسطى عن سؤال أب�ی�ھ�م ال�م�ل�ك، 
 فیقتنع بھ، فیزوجھن من ملوك آخرین.

الحركة الصغیرة الثالثة ھي إج�اب�ة اب�ن�ت�ھ    
الصغرى ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ن إج�اب�ات أخ�ت�ی�ھ�ا، 
الكبرى وال�وس�ط�ى، ف�ت�غ�ض�ب ھ�ذه اإلج�اب�ة 
الملك، أبیھا، فیزوجھا إلى أكسل شخص في 

  المدینة، ویطردھا من القصر.
وف��ي ال��ن��ص ال��ع��رب��ي/ الس��وري "م��ن    

المعطي؟" یكون الم�ف�ت�ت�ح: ((وف�ي ی�وم م�ا 
أجابت البنت األولى والثانی�ة ق�ائ�ل�ت�ی�ن: أن�ت 
المعطي. أما الثالثة فقد قالت: هللا المعطي ی�ا 

 والدي. فغضب الملك علیھا.
بعد أیام أقام ولیمة في قصره، ودع�ا ل�ھ�ا    

جمعاً من الناس.. وجلس مع إبنتھ في شرفة 
قصره، فرأى رجالً بائساً مسكیناً، ط�ل�ب م�ن 
ابنتھ أن تلحق بھ وال تعود إلى ال�ق�ص�ر م�رة 

 أخرى.((
ال��ح��رك��ات ال��ث��الث��ة الص��غ��ی��رة ف��ي ھ��ذه    

 الحكایة:
الحركة الصغ�ی�رة األول�ى: ت�وج�ی�ھ ال�م�ل�ك  -

  سؤاال لبناتھ الثالثة.
الحركة الصغی�رة ال�ث�ان�ی�ة: إج�اب�ة ال�ب�ن�ات  -

الكبرى والوسطى عن سؤال أب�ی�ھ�م ال�م�ل�ك، 
 فیقتنع بھ.

الحرك�ة الص�غ�ی�رة ال�ث�ال�ث�ة: إج�اب�ة اب�ن�ت�ھ  -
الصغرى ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ن إج�اب�ات أخ�ت�ی�ھ�ا، 
الكبرى وال�وس�ط�ى، ف�ت�غ�ض�ب ھ�ذه االج�اب�ة 
الملك، أبیھا، فیزوجھا إلى أكسل شخص في 

  المدینة، ویطردھا من القصر.
وفي النص األجنبي نجد المفتتح یتم�ث�ل بـ    

(( یطلب الملك م�ن أوالده ال�ث�الث�ة ح�راس�ة 
الشجرة لمعرفة القاطف، فیفشل أإلبن األول 
وكذلك الثاني، أما الثالث، وكان یعزف ع�ل�ى 

). فإنھ یظل مس�ت�ی�ق�ض�اً ح�ت�ى ی�رى 2الناي(
أثنتي عشرة حمامة تتقدمھن احداھن، وھ�ي 
أمیرتھن، لتقطف الثمار، فی�ش�اھ�دھ�ا األم�ی�ر 
الصغیر تتحول إلى فتاة وتقول لھ: لقد ك�ن�ت 
أنا أقطف التفاحات الذھبیة وق�د ج�اء دورك 

 من الیوم لتقطفھا ظھراً.)).
ھذه الح�ك�ای�ة ت�ت�ك�ون م�ن ث�الث ح�رك�ات    

 صغرى ھي:
الحركة الصغرى األولى: یطلب الم�ل�ك م�ن  -

أوالده ال��ث��الث��ة ح��راس��ة الش��ج��رة ل��م��ع��رف��ة 
 القاطف، فیفشل أإلبن األول وكذلك الثاني.

الح�رك�ة الص�غ�رى ال�ث�ان�ی�ة: ی�ن�ج�ح االب�ن  -
الثالث، وكان یعزف على ال�ن�اي. ف�إن�ھ ی�ظ�ل 
مستیقضاً حتى ی�رى أث�ن�ت�ي عش�رة ح�م�ام�ة 
تتقدمھن احداھن، وھي أمی�رت�ھ�ن، ل�ت�ق�ط�ف 
الثمار، فیشاھدھا األمیر الصغیر فتتحول إلى 
فتاة وتقول لھ: لقد كنت أنا أقطف الت�ف�اح�ات 
الذھبیة وقد جاء دورك من الی�وم ل�ت�ق�ط�ف�ھ�ا 
ظھراً. سألھا: َم�ن ت�ك�ون ؟ ف�أخ�ب�رت�ھ أن�ھ�ا 
تدعى "بیرونا" وھ�ي ق�ادم�ة م�ن ال�م�دی�ن�ة 

 السوداء، ثم اختفت.
الحركات الصغرى، ضمن الح�رك�ة األول�ى    

الكبیرة في نصوصنا المدروسة تتم جم�ی�ع�ھ�ا 
في زمن تعاقبي، دی�اك�رون�ي، ف�ف�ی�ھ�ا ال�ف�ع�ل 

 الثاني یتم بعد الفعل األّول، وھكذا.
في الحركة الكبیرة األولى ی�ن�ش�أ ال�ن�ق�ص    

عند بطل الحكایة، نقص م�ادي أو م�ع�ن�وي. 
ففي النص العراقي یكون النقص عند االب�ن�ة 
الصغرى ھو طردھا من الق�ص�ر وت�زوی�ج�ھ�ا 

 ألكسل شخص في المدینة.
وفي النص السوري، ینشأ النقص ن�ف�س�ھ    

 للبنت الصغرى.
وفي النص السلوفاكي ینشأ الن�ق�ص ع�ن�د    

االبن الصغیر للبحث ع�ن ال�م�دی�ن�ة الس�وداء 
 والزواج من الفتاة.

في بعض الحكایات تظھر في ھذه الحرك�ة    
القوى الشریرة بتجسیدات متنوعة ومختلف�ة 

  لتوسع من الفجوة بین البطل واآلخرین .
*** 

 الحركة الكبیرة الثانیة:
ھذه الحركة ھي األساس الذي تبنى ألجل�ھ    

القصص الشعبي مھما كان نوعھ، خرافي أم 
شعبي، واقع�ي، أي ی�ن�ش�أ ألج�ل�ھ ال�ق�ص�ص 
الشعبي في العالم. أي یتخلص البطل من أي 

 نقص. وقوع الشر والتخلص منھ.
ھذه الحركة تضم حركات صغیرة، وأحدھا    

فعل الشخصیة الرئیسیة، ال�ب�ط�ل، واألخ�رى 

)، 3فعل القوى الشریرة التي ت�ق�اب�ل ال�ب�ط�ل(
وقد قلنا سابقا عن رمزیة اع�ادة ال�م�ح�اول�ة 
ثالث مرات. أو تظ�ھ�ر ق�وى ش�ری�رة أخ�رى 

 تحاول أن تزید من إعاقة البطل.
ففي الحكایة العراقیة، الن�ص األّول، ن�ج�د    

تمھیدا في أول الحركة، إذ ت�ق�دم ل�ن�ا ص�ورة 
عن العالقة ب�ی�ن االب�ن�ة الص�غ�رى وزوج�ھ�ا 

 حسن، وكیف انھما تعاونا في الحیاة.
((وبحث الوزیر عن ھذا ال�رج�ل ف�وج�ده،    

انھ"حسن آكل قش�ور ال�ب�اق�الء" وت�زوج�ت�ھ 
 رغماً عنھا، وطردھما الملك من قصره.

خ��رج حس��ن وزوج��ت��ھ األم��ی��رة دون أن    
یعرف ماذا یفعل بھا. لكنھا كانت "ش�اط�رة" 
حیث انھا أخفت في مالبسھا بعض ال�ل�ی�رات 
الذھبیة ع�ن�دم�ا ج�ّردھ�ا وال�دھ�ا م�ن ج�م�ی�ع 

 الحلي الذھبیة.
سألت الفتاة زوجھا "حسن" ع�ن ع�م�ل�ھ    

 وسكناه، فلم یجب ألنھ كان خجالً جداً.
أعطتھ زوجتھ بعض اللی�رات وق�ال�ت ل�ھ:    

بعھا في السوق وإبتاع بثمنھا طعاماً وصوفاً 
 وأدوات غزل، وفراشاً للنوم.

ذھب"حس�ن" إل�ى الس�وق واش�ت�رى م�ا    
ط�ل�ب�ت��ھ م�ن��ھ زوج�ت��ھ، وع�اد ال�ی�ھ��ا خ�ج��الً، 
فطمأنتھ، وح�اك�ت م�ن الص�وف "ب�ل�وزة"، 
وباعھا حسن، وھكذا استمرت الفتاة بعمل�ھ�ا 

 وھو یبیع ما تنتجھ.
في أحد األیام، طلبت منھ أن یبحث لھ عن    

عمل ما، فقال لھا: انھ ال یعرف أي عم�ل أو 
 شغلة ما.

فقالت لھ: یجب أن تشتغل، یجب أن تتعلم،    
"تعلم عقل یا حس�ن"، اذھ�ب واش�ت�غ�ل ف�ي 

 "العّمالة".
خ�رج حس�ن ف�ي ص�ب�ی�ح�ة ال�ی�وم ال�ث�ان�ي    

واشتغل في العمالة، وعندما عاد إلى ال�ب�ی�ت 
"الخرابة" سمع شخصاً ینادي الم�ارة وھ�و 
واقف أمام صن�دوق: "ت�ع�ال واش�ت�ر ع�ق�ل، 
تعال تعلم عقل". ت�ذك�ر حس�ن ق�ول زوج�ت�ھ 
"تعلم عقل" فدفع حسن ما م�ع�ھ م�ن ن�ق�ود 
إلى الرجل، أخذ الرجل الن�ق�ود وف�ت�ح ب�ع�ض 
األب��واب ف��ي الص��ن��دوق ث��م ق��ال ل��ح��س��ن: 
"الجمبل ھو العین وما ت�ن�ظ�ر وال�ق�ل�ب وم�ا 
یشتھي" فق�ال حس�ن مس�ت�ھ�زئ�اً: أھ�ذا ھ�و 
العقل؟ وندم على نقوده. وع�اد إل�ى زوج�ت�ھ 
وھو خجل لفعلتھ. فإستقبلتھ أحسن إستقب�ال 

 وأعدت لھ الماء فإستحم، وتناول عشاءه.
وھكذا استمر حسن في ع�م�ل�ھ، وزوج�ت�ھ    

تغزل الصوف وتعمل من�ھ "ب�ل�وزات" وھ�و 
یبیعھا في السوق، فإشتروا أرض "الخراب�ة 

 " وبنوا علیھا داراً لھم.
في أحد األیام قالت الزوج�ة ل�ح�س�ن: ان�ك    

تتعب كثیراً في عملك ھذا، یجب أن ت�ج�د ل�ك 
 عمالً آخر، كالتجارة مثالً.

 فقال لھا: أنا ال أعرف التجارة.   
فقالت لھ: اذھب إلى السوق، وت�ع�ل�م ھ�ذه    

 المھنة.
وفي الیوم التالي ذھ�ب حس�ن إل�ى س�وق    

التجار، وأخذ یتعل�م م�ن�ھ�م أس�رار ال�م�ھ�ن�ة، 
وشد الرحال مع جماعة من الت�ج�ار ل�ل�س�ف�ر 
إلى مدینة أخرى، وفي طریقھم الصح�راوي، 
نضب منھم الماء وبحثوا عنھ ف�وج�دوا ب�ئ�راً 
عمیقة، كان ھذا البئر ی�ل�ت�ھ�م ك�ل م�ن ی�ن�زل 
ف���ی���ھ، ف���أص���ّر"حس���ن" ع���ل���ى ال���ن���زول 

 واالستسقاء.
عندما بدأ حسن بالنزول في البئ�ر ج�ذب�ت�ھ    

ید عمالقة إلى األسفل، فشاھد غرف�ة ك�ب�ی�رة 
فیھا مارد أسود وفتاتی�ن، اح�داھ�م�ا ج�م�ی�ل�ة 
وبیضاء واألخ�رى زن�ج�ی�ة ك�ال�ل�ی�ل، فس�أل�ھ 
العمالق الزنجي: أیھما أجم�ل، ان ل�م ت�ج�ب 

 بصورة صحیحة أقطع رأسك؟
احتار حسن كثیراً، بماذا ی�ج�ی�ب؟ وك�ی�ف؟    

ھل یقول انھا البیضاء؟ ربما یغض�ب ال�م�ارد 
وی��ق��ت��ل��ھ الن��ھ��ا ل��ی��س��ت م��ن ل��ون��ھ؟ أی��ق��ول 
السوداء، ربما رد علیھ المارد قائ�الً: أت�ت�رك 
ال��ج��م��ال وت��خ��ت��ار ال��ق��ب��ح؟ أی��ھ��م��ا ال��ج��واب 

 الصحیح؟
فصاح بھ العمالق: انك كأص�ح�اب�ك ال�ذی�ن    

جاؤوا من قبلك ب�دون ع�ق�ل. ع�ن�دھ�ا ت�ذك�ر 
حسن قول صاحب الصندوق ال�ع�ج�ی�ب، ف�رد 

حسن قائالً: "الجمیلة ھي عینك وما ت�ن�ظ�ر، 
وع�ق�ل��ك وم�ا یش�ت��ھ�ي"، فص��ف�ق ال��ع�م��الق 
األسود، وضحك وقال: أص�ب�ت، ف�أط�ل�ب م�ا 
تشاء. فقال حسن أرید ماء لجماعت�ي. ف�ق�ال 
لھ العمالق: لك ما تشاء. وأخ�ذه إل�ى اح�دى 
الغرف وقال لھ خ�ذ ھ�ذا ال�ط�اب�وق ال�ذھ�ب�ي 
ول�ك�ن ع�ل�ی�ك أن ت�ط�ل�ی�ھ ك�ي ال ی�ع�رف ب�ھ 

 جماعتك ویسلبوه منك.
حمل حسن الطاب�وق وال�م�اء وخ�رج م�ن    

  البئر وعاد إلى زوجتھ.)) .
ال��ح��رك��ات الص��غ��رى ال��ت��ي ف��ي ال��ح��رك��ة    

 الكبیرة، ھي:
 زواج الفتاة بحسن. -
 طردھما من القصر. -
اعطت نقودا لحس�ن ل�ی�ش�ت�رى ب�ھ�ا ط�ع�ام  -

 وفراش بعد أن استأجرا بیت قدیم.
 طلبت الفتاة من حسن أن یعمل. -
یش�ت��ري م��ن ص�اح��ب الص��ن�دوق ح��ك�م��ة.  -

 (الشخصیة المانحة).
یخرج مع جماعة لل�ت�ج�ارة وف�ي ال�ط�ری�ق  -

 ینزل في بئر لیسقي جماعتھ.
یلتقي بعمالق زنجي (الشخصیة الشری�رة)  -

فیسألھ عن الفتاتین اللتین معھ. ھذا العمالق 
یمثل قوى الشر، وفي الوقت نف�س�ھ ی�ت�ح�ول 

 إلى قوى مانحة مضافة لألولى.
یتذكر الحكمة التي اش�ت�راھ�ا م�ن ص�اح�ب  -

 الصندوق، فیجیب. الشيء الممنوح لھ.
 یكرمھ العمالق، فیغتني، ویعود لعائلتھ. -

وھكذا یص�ب�ح ال�زوج�ان أغ�ن�ی�اء، وت�ح�ل    
مشكلة حسن، ویسد النقص. وھذه المشك�ل�ة 
لیست مشكلة الحكایة الرئیسیة، ان مش�ك�ل�ة 
الحكایة ھي مش�ك�ل�ة ب�ن�ت ال�م�ل�ك الص�غ�رى 

 وھي ما زالت قائمة.
في ھذه الحركة الكبیرة یتكرر فع�ل ت�ع�ل�ی�م    

حس��ن م��ن ق��ب��ل زوج��ت��ھ، وت��ع��وی��ده ع��ل��ى 
 الخروج إلى السوق لیتعلم "شغل".

في النص العربي "من الم�ع�ط�ي؟" ی�ت�ب�ع    
النص الع�راق�ي ف�ي ج�ل ح�رك�ات�ھ الص�غ�رى 

الحركة الكبرى الثانیة ویختل�ف ع�ن�ھ   ضمن
 في:

حركة ذھابھ البطل في القافلة تكون بط�ل�ب  -
 زوجتھ من صاحب القافلة بأن یأخذه معھ.

ال وجود لحركة حصولھ على الحك�م�ة م�ن  -
 صاحب الصندوق.

العمالق العبد في البئر یختلف عن عم�الق  -
النص العراق�ي إذ ان�ھ ی�ع�ط�ي أح�م�د رم�ان�ة 
ویط�ل�ب م�ن�ھ أن ی�وص�ل�ھ�ا إل�ى اب�ن�ة ع�م�ھ 

 "غالیة" وھي زوجتھ فتغتني.
وفي النص السلوفاكي "بیرونا الحسناء"    

ت�ك��ون ال��ح��رك��ات الص��غ��رى ل��ھ��ذه ال��ح��رك��ة 
 الكبرى كما یأتي:

یخرج االبن الصغیر وخادمھ ل�ل�ب�ح�ث ع�ن  -
 بیرونا.

یلتقي بأم بیرونا، الساحرة وھي شخ�ص�ی�ة  -
  شریرة.

تعطي الخادم م�زم�ارا ی�ع�زف ع�ل�ی�ھ ل�ك�ي  -
 یجتمع األمیر "االبن الصغیر" مع بیرونا.

 ینام األمیر فیخفق بااللتقاء ببیرونا.  -
 یعود األمیر إلى مملكة والده. -
یراھا في الحلم وھ�ي ت�ق�ول ل�ھ: "م�ا دام  -

خ�ادم��ك إل��ى ج��وارك ف��إن�ك ل��ن ت�ن��ج��ح ف��ي 
الحصول عل�ّي ألن�ھ�م غ�ّرروا ب�ھ ف�خ�ان�ك". 

 فیتخلص من خادمھ.
 یعود إلى مدینة بیرونا. -
یلتقي بثالث شیاطین یتن�ازع�ون ع�ن أرث  -

أبیھم، فروة راع من ی�ل�ب�س�ھ�ا یص�ب�ح غ�ی�ر 
مرئي، وحذاء ی�رت�ف�ع ب�البس�ھ ف�ي ال�ھ�واء، 
وسوط من یحركھ ی�ج�د ن�ف�س�ھ ف�ي ال�م�ك�ان 
الذي یختاره، فیحتال علیھم وی�ح�ص�ل ع�ل�ى 
األدوات الس�ح�ری�ة ویص�ل ب�واس�ط�ت�ھ�ا إل��ى 
ال��م��دی��ن��ة الس��وداء. ی��ح��ص��ل ع��ل��ى األدوات 
السحریة من قبل الشخص المانح، الشیاطین 

 الثالثة.
*** 

 الحركة الكبیرة الثالثة:
قل�ن�ا ان قض�ی�ة ال�ف�ت�اة م�ا زال�ت ق�ائ�م�ة.    

وعندما تدعو والدھا لولیمة یتعرف علیھما، 
حسن وزوجتھ البنت الصغی�رة وق�د ط�ردھ�م 

من قصره، عندھا یعتذر منھا، ویوافق ع�ل�ى 
ما قالتھ. وھذه الحركة ت�ت�ك�ون م�ن ح�رك�ات 

 صغیرة، ھي:
 اغتناء البنت الصغیرة وزوجھا حسن. -
دعوة والدھ�ا، وال�ت�ع�رف ع�ل�ی�ھ�ا، وع�ل�ى  -

 حسن، واالقرار بصحة جوابھا.
*** 

في النص الثاني، السوري، نجد ال�ت�م�ھ�ی�د    
ن�ف�س�ھ ف�ي ال�ن�ص ال�ع�راق�ي ف�ي أن ال�ب�ن��ت 

 الصغرى تتعاون مع زوجھا.
أما النص السلوفاكي، النص الثال�ث، ف�إن    

التمھید یكون بطلب االبن من والده الملك أن 
یس�م��ح ل��ھ ب��ال��ذھ��اب ل�ل��ب��ح��ث ع�ن ب��ی��رون��ا 
والزواح منھا. وكذلك مق�اب�ل�ت�ھ ألم ب�ی�رون�ا، 

 الساحرة، الشریرة.
في ھذه الحركة تظ�ھ�ر ال�ق�وى ال�م�ان�ح�ة،    

حیث نجدھا في النص األول متمثلة بصاح�ب 
الصندوق الذي یشتري من�ھ حس�ن ال�ح�ك�م�ة 
التي تفیده عن�دم�ا تس�أل�ھ ال�ق�وى الش�ری�رة، 

 وكذلك المارد في البئر.
وف�ی��ھ��ا ت��ظ��ھ�ر ال��ق�وى الش��ری�رة، أیض��ا،    

وھدفھا القضاء على البطل، أو إع�اق�ت�ھ ف�ي 
 الحصول على ما یرید.

تبدو في النص األّول ان ال�ق�وى الش�ری�رة    
یمثلھا المارد األسود في ال�ب�ئ�ر ال�ذي ی�وج�ھ 
الس��ؤال إل��ى حس��ن: ((ع��ن��دم��ا ب��دأ حس��ن 
بال�ن�زول ج�ذب�ت�ھ ی�د ع�م�الق�ة إل�ى األس�ف�ل، 
فش��اھ��د غ��رف��ة ك��ب��ی��رة ف��ی��ھ��ا م��ارد أس��ود 
وفتاتان، احداھما جمیلة وب�ی�ض�اء واألخ�رى 
زنجیة كاللیل، فسألھ العمالق الزنجي: أیھما 
أجمل، ان لم تجب بص�ورة ص�ح�ی�ح�ة أق�ط�ع 

 رأسك؟
احتار حسن كثیراً، بماذا ی�ج�ی�ب؟ وك�ی�ف؟    

ھل یقول انھا البیضاء؟ ربما یغض�ب ال�م�ارد 
وی��ق��ت��ل��ھ الن��ھ��ا ل��ی��س��ت م��ن ل��ون��ھ؟ أی��ق��ول 
السوداء، ربما رد علیھ المارد قائ�الً: أت�ت�رك 
ال��ج��م��ال وت��خ��ت��ار ال��ق��ب��ح؟ أی��ھ��م��ا ال��ج��واب 

 الصحیح؟
فصاح بھ العمالق: انك كأص�ح�اب�ك ال�ذی�ن    

جاؤوا من قبلك ب�دون ع�ق�ل. ع�ن�دھ�ا ت�ذك�ر 
حسن قول صاحب الصندوق ال�ع�ج�ی�ب، ف�رد 
حسن قائالً: "الجمیلة ھي عینك وما ت�ن�ظ�ر، 
وع�ق�ل��ك وم�ا یش�ت��ھ�ي"، فص��ف�ق ال��ع�م��الق 
األسود، وضحك وقال: أص�ب�ت، ف�أط�ل�ب م�ا 
تشاء. فقال حسن أرید ماء لجماعت�ي. ف�ق�ال 
لھ العمالق: لك ما تشاء. وأخ�ذه إل�ى اح�دى 
الغرف وقال لھ خ�ذ ھ�ذا ال�ط�اب�وق ال�ذھ�ب�ي 
ول�ك�ن ع�ل�ی�ك أن ت�ط�ل�ی�ھ ك�ي ال ی�ع�رف ب�ھ 
جماعتك ویسلبوه م�ن�ك.)). إّال ان�ھ�ا ل�ی�س�ت 
كذلك، فھي قوى مانحة من خالل ما ت�م�ن�ح�ھ 
لھ من أشیاء ی�غ�ت�ن�ي ب�ھ�ا، وی�زول ال�ن�ق�ص 

 عنده.
*** 

 الھوامش:
ف�ي م�ج�ل�ة  6راجع ایضاً النموذج رق�م / -1

والذي ش�ك�ل  1970/ 10ع –التراث الشعبي 
 جزیئات ثالث، ھي:

فتاة یصر والدھا على تزویجھا من أكس�ل   –
 وأفقر رجل في المدینة.

 تروّضھ حتى یصبح تاجراً. –
في الطریق، ین�زل ف�ي ب�ئ�ر، وی�ح�ل ل�غ�زاً  –

 ویغتني.
* وكذلك تذك�رن�ا ھ�ذه ال�ح�ك�ای�ة ب�م�س�رح�ی�ة 
الملك لیر لشكسبیر التي قدمت عنھا دراس�ة 
تناصیة نشرت في جریدة "العراق�ی�ة" ال�ت�ي 
تصدر في استرالیا ف�ي ال�ع�ددی�ن ال�م�ت�ت�ال�ی�ن 

/   /ش��ب�اط 27  –  26ب��ت�اری��خ  736، 735
2020. 

لعزف الناي دور كبیر في ھذه القّص�ة إذ  - 2
یترك االبن مستیقضا، كما في حكایة عراقی�ة 
یستخدم فیھا االب�ن األص�غ�ر "ال�ت�ت�ن"، أي 

 التبغ بوضعھ في عیونھ لیبقى سھرانا.
ھذه الوظیفة من األھمیة ب�م�ك�ان، ح�ی�ث  - 3

تنشأ عنھا الحركة الحق�ی�ق�ی�ة ف�ي ال�ح�ك�ای�ة. 
وتتنوع أفعال الشخوص الشریرة إلى درج�ة 

 كبیرة، مثال :
* "العجوز" العائدة من ال�ح�ج ك�م�ا ت�دع�ي 
كما في حكایة "میرزا بحمد " وذلك لت�ھ�يء 

  الطریق لزواج الملك من "زره خاتون" .
* الغرباء وھم یخطفون زوجة الشیخ الكریم 

 دون علمھ كما في حكایة "الشیخ الكریم".
* األخوة الذین یتركون أخاھم الص�غ�ی�ر ف�ي 
البئر ویسلبونھ فتاتھ كما في حكایة "األخوة 

 الثالثة ، أو الملك وأوالده الثالثة " .
ان ھذه الوظیف�ة ھ�ي أھ�م ال�وظ�ائ�ف ف�ي    

المنھج المورفولوجي، فھي من وجھة ن�ظ�ر 
صاحبھ "بروب": " تخلق الحركة الحقیقیة 

 –ف��ي ال��ح��ك��ای��ة " ( ف��الدی��م��ی��ر ب��روب 
 ).48ص–مورفولوجیا القّصة 

ا ا  دوا ا 
  "ا ا را " 
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ربما كان عنوانا صادما لكنھ ف�ي واق�ع  
الحال یُعبر عن مأساة كبیرة تت�م�ث�ل ف�ي 
ارتفاع نسبة ما یسم�ى ب�االن�ت�ح�ار ل�دى 
النساء، وفي م�ع�ظ�م ال�م�ج�ت�م�ع�ات م�ن 
المدینة الى الریف، رغم ارت�ف�اع�ھ�ا ف�ي 
كثیر من االحی�ان ف�ي ال�م�دن وال�ب�ل�دات 
الصغیرة، اال انھا تعكس نمطا مخیفا اذا 
ما عرفنا بعض الحقائق ال�ت�ي ت�ؤك�د ان 
معظم�ھ�ن یُ�دف�ع�ن ال�ى ع�م�ل�ی�ة ت�ق�ت�ی�ل 
انفس�ھ�ن خ�ارج ارادت�ھ�ن، أي ب�م�ع�ن�ى 
ھناك عملیة قتل مع االصرار وال�ت�رص�د 
وال��ت��ن��ظ��ی��م وھ��ي ج��ری��م��ة ك��ب��رى وإن 
خ��ف��ف��ت��ھ��ا ب��ع��ض االع��راف وال��ت��ق��ال��ی��د، 
والمشكلة األكبر ھي ان حاالت االنت�ح�ار 

وح�ت�ى  2003ارتف�ع�ت ت�دری�ج�ی�ا م�ن�ذ 
الیوم، حیث تُشیر دراسة لمركز البحوث 
التابع لمجلس ال�ن�واب ال�ع�راق�ي نش�رت 

ت��ح��ت ع��ن��وان "ان��ت��ش��ار  2014ع��ام 
اس���ب���اب،   –االن���ت���ح���ار ف���ي ال���ع���راق 

حالة انتحار  1532ومقترحات" تسجیل 
، ب�االع�ت�م�اد 2013و 2003بین عامي 

ع��ل��ى إحص��ائ��ی��ة "م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء 
وبمقارنة تلك األرقام م�ع م�ا   األعلى"،

سجلتھ المفوضیة العلیا لحقوق اإلنس�ان 
والبالغة أكثر  2017و 2015للفترة بین 

ح��ال��ة، ن��ك��ت��ش�ف تض��اع��ف  3000م�ن 
حاالت االنتحار مرات عدة، خاص�ة ب�ی�ن 
النساء، وبحسب إحصاء مجلس القضاء 
األعلى، فقد واصلت أعداد ال�م�ن�ت�ح�ری�ن 
تصاعدھا عاماً بعد آخر، إذ س�ج�ل ع�ام 

النسبة األعلى ل�ح�االت االن�ت�ح�ار  2013
 2012حالة انتحار، ت�الھ�ا ع�ام  439بـ
 2011ح�ال�ة ان�ت�ح�ار، ث�م ع�ام  276بـ

حالة،  161بـ 2010حالة، و 253بواقع 
 2009ح��االت، و 103بـ�� 2008وع��ام 

ح�ال�ة،  64بـ� 2007حالة، ثم عام  95بـ
 46بـ� 2005حالة، و 51بواقع  2006و

 2003ح��ال��ة، و 31بـ�� 2004ح��ال��ة، و

 حالة. 13بواقع 
أع�ود ال��ى ی�وم او ع��ی��د ال��م��رأة ال��ذي  

اعتدنا على االحتفال بھ والت�ن�اف�س ف�ی�ھ 
على القاء الكلمات الطن�ان�ة خ�اص�ة م�ن 
بعض الرجال، ولن أخوض في تف�اص�ی�ل 
یوم المرأة أو عیدھا بقدر اھتمامي بأمٍر 
آخر، ربما یَُكِدر ھذا العید وی�ف�رغ�ھ م�ن 
محت�واه وھ�و أك�ث�ر أھ�م�ی�ة رب�م�ا ألن�ھ 
ی��ت��ص��ل بش��ك��لٍّ م��ب��اش��ر ب��ح��ی��اة ال��م��رأة 
ووضعھا في مجتمعاتنا الشرقیة عم�وم�اً 
وباستثناءات ال تخضع ل�ل�ق�ی�اس ال�ع�ام، 
فمعظم من ینادي بحقوق (الحرمة) إنم�ا 
یتجمل كذباً وادعاًء أو أنھ یبغي م�ن�ف�ع�ة 
ال عالقة لھا أبداً بالنساء وخاصةً الالئي 
من حولھ. ح�ی�ث ی�م�ارس ازدواج�ی�ة ال 
مثیل لھا في إعطاء وجھی�ن م�خ�ت�ل�ف�ی�ن 
تماماً، فھو ینادي في ال�م�ح�اف�ل ال�ع�ام�ة 
بحقوق المرأة والمساواة وم�ا إل�ى ذل�ك 
من كلیشة المجتمعات ال�م�خ�م�ل�ی�ة ال�ت�ي 
ینفش فیھا ریشھ أمام نس�اء خ�ل�ق ّهللا، 
بینما یمارس دور دكت�ات�ور ش�رق�ي م�ع 

 زوجتھ أو معیتھ من بنات آدم وحواء.
ھذه االستثن�اءات رب�م�ا ك�م�ا ق�ل�ت ال    

تخضع في حجمھا الحقیق�ي ألي ق�ی�اٍس 
یُذكر، والدلیل على ذلك ھو ھذا ال�وض�ع 
المتردي لوضع ال�ن�س�اء ف�ي ظ�ل دول�ة 
تأسس�ت م�ن�ذ م�ا ی�ق�رب م�ن ق�رن م�ن 
الزمان وما زلن صاحبات ت�اء ال�ت�أن�ی�ث 
الساكنة أكثر سكوناً من تائھن ومراوحة 
في مكانھن، بل قل معي إن أوض�اع�ھ�ن 
في تقھقٍر مستمر منذ أص�ب�ح�ن ی�م�ث�ل�ن 
عقلیة الرجل في مجلس النواب ویت�ب�رع 
لھن بعدد محدود من ال�م�ق�اع�د ال�ت�ي ال 
تمثل في حقیقتھا إال ث�ق�اف�ت�ھ، وم�ع ج�ّل 
االحترام لمبدأ تمثی�ل�ھ�ن ف�ي ال�م�ج�ال�س 
التشریعیة إال أن ما حصل ویح�ص�ل ف�ي 
ب�الد ك��ان��ت ت��ت�ع��ام��ل م��ع ال�ن��س��اء ق��ب��ل 
خمسین عاماً أفضل بكثیر مما ھو عل�ی�ھ 

الیوم، ولعلَّ ارتفاع معدالت ظاھ�رة ق�ت�ل 
النساء أو كما یطلق عل�ی�ھ�ا ان�ت�ح�ارھ�ن 
ی�ؤك�د ب�م�ا ال ی�ق�ب�ل الش�ك دور ال�رج��ل 
الرئیسي في ھذه الم�ج�ازر ال�م�ش�رع�ن�ة 
تحت أبواٍب شتى، فما من امرأة مقت�ول�ة 
أو منتحرة إال وكان ورائھا رجل دف�ع�ھ�ا 
لالنتحار غصباً عنھ�ا وخ�ارج إرادت�ھ�ا، 
وقد أكدت ك�ث�ی�ر م�ن م�ل�ف�ات االن�ت�ح�ار 
النسائي إنھن قتلن بأس�ل�وٍب ان�ت�ح�اري، 
أي ب��م��ع��ن��ى وض��ع الس��م ب��ال��ق��وة ف��ي 
أجوافھن أو حرقھن، وقد استم�ع�ت ذات 
یوم قبل س�ن�وات إل�ى اع�ت�راف�ات ام�رأة 
حول كیفیة وفاة ابنتھا المنتحرة، وال�ت�ي 
انتشرت دعایة في ال�ق�ری�ة ب�أن�ھ�ا ع�ل�ى 
عالقة برجل من غیر دینھا، قال�ت أم�ھ�ا 
إّن والدھا قال ادخلي ابنت�ك ف�ي ال�ح�م�ام 
وحینما أدخلتھا إل�ى ھ�ن�اك ك�ان ی�ح�م�ل 
صفیحة من النفط األبیض سكبھا علی�ھ�ا 
بالكامل ثم أشعل فیھا النیران وقفل ب�اب 
الحمام وأجبرني أنا أیضاً ع�ل�ى م�غ�ادرة 
البیت، حتى عدنا بعد ساعات لك�ي ن�رى 
كومة من الفحم، وبالتأكید قیدت القضیة 
لدى القضاء الخ�اض�ع ألع�راف ال�ب�داوة 
والعشیرة ضد الفتاة ذاتھا مت�ھ�م�اً إیّ�اھ�ا 
بأنھا ق�د ان�ت�ح�رت غس�الً ل�ع�ار أب�ی�ھ�ا، 
وھناك الكثیر الكثی�ر م�ن ھ�ذه ال�ج�رائ�م 
التي تقع في م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا ت�ح�ت س�ق�ف 
العادات والتقالید بینما یمارس ال�ق�ض�اء 
أبش��ع أدواره ف��ي ال��ت��س��ت��ر ع��ل��ی��ھ��ا 
وإشاعتھا تحت مبررات وأعراف ب�ال�ی�ة 

 وكاذبة لیس إال!
ویبقى السؤال األكثر مرارة حول ھ�ذه    

االزدواجیة القاتلة لدى كثیر من ال�رج�ال 
والنساء ف�ي م�وض�وع�ة ال�م�وق�ف م�ن 
حقوق المرأة كإنسان یعیش ف�ي م�ط�ل�ع 
األلف الثال�ث، وی�ج�ب�رھ�ا ع�ل�ى ال�م�وت 
انتحاراً ألسباب واھیة وكاذب�ة وخ�ارج�ة 
عن الشرع الذي لدیھ آلیة لو نفذت ك�م�ا 
أراد هللا لما شھدنا ق�ت�ل ام�رأة ك�ل ق�رن 
من الزمان، وب�ع�د ذل�ك ھ�ل أن ال�رب�ی�ع 
العربي والكوردي واإلی�ران�ي وال�ت�رك�ي 
وغیرھم ممن یش�اب�ھ�ن�ا رب�ی�ع�اً ذك�وری�اً 
لیس إال، وأن ك�ل م�ا ی�ح�ص�ل اآلن ھ�و 
مجرد تغییر في األسماء والعناوی�ن، ب�ل 
أن ما یحدث الیوم ف�ي ك�ل م�ن ال�ع�راق 
والیمن وسوریا ولیبیا وغ�ی�رھ�م، ی�ع�ی�د 
النساء إلى حقل الحریم والقت�ل ان�ت�ح�اراً 
تحت مظلة أعراف وقضاء تقیّده قوانی�ن 

 الخیمة والصحراء والقبیلة والقریة!؟

   اأة: اُء ت       
 ُُ أ   دم؟

 
 

 
 
 

  أربیلكفاح محمود كریم/      



تُ��َع��دُّ ھ��ذه ال��روای��ة درةَ ف��رائِ��ِد ب��ل��زاك    
الثمینة، ذاك الذي كان ی�ن�ظ�ر إل�ى ص�ورة 
نابلیون المعلقة في بیتھ ق�ائ�ال: "س�أح�ق�ق 
بقلمي ما لم تحقق�ھ بس�ی�ف�ك". ف�أب�دع ف�ي 
تسع عشرة س�ن�ة إح�دى وتس�ع�ی�ن روای�ة 
بعضھا لم یكتمل. وتتجلى ف�ي روای�ة األب 
جوریو إدانةُ مبِدِعھا للمج�ت�م�ع ال�ب�اریس�ي 
في تلك الفترة م�ن ال�ق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر. 
كانت الرفاھیة والمظھریة ت�ط�غ�ی�ان ع�ل�ي 
ال��م��ب��ادئ اإلنس��ان��ی��ة بش��ك��ل ع��ام وع��ل��ي 
مشاعر األبناء تجاه آبائھم بش�ك�ل خ�اص. 
فتنكَرت ابنتا األب ج�وری�و ل�ھ ول�م ت�ق�دِّرا 
أبوتھ الم�ح�ب�ة، ل�ك�ن�ھ ظ�لَّ م�ت�ی�ًم�ا ب�ھ�م�ا، 
یحبُُّھما ُحبًّا ال یكاد یكون ل�ھ ن�ظ�ی�ر. ن�ح�ن 
اآلن في بنسیون برجوازي ت�م�ل�ك�ھ أرم�ل�ة 
تدعي (مدام فوكیة)، البنسیون ف�ق�ی�ر، ب�ھ 
ب�ع��ض الس�ك��ان ال��ب�س��ط��اء أھ�م��ھ��م (األب 
جوریو) بطل الروایة، والذي كان في غایة 
�ي ب�أم�وال�ھ م�ن أج�ل  الثراء ب�ع�د م�ا ض�حَّ
ابنت�ی�ھ (انس�ت�ازي) و(دول�ف�ی�ن)، دل�ل�ھ�م�ا 
وتزوجتا من رجلین ثریین، ثم حین ض�اق 
ب��ھ ال��ح��ال اش��ت��رط زوج��ا االب��ن��ت��ی��ن ع��دم 
االختالط بأبیھم الفقی�ر، أض�ح�ي ال ی�راھ�م 
سوي من بعی�د دون أن یش�ع�را ب�ذل�ك، ال 

  أحد یزوره أو یطمئن علیھ. نقرأ:
"إن ابنتي تحبانّي ك�ث�ی�ًرا. أن�ا أٌب س�ع�ی�د. 
ولكن صھريَّ ھم�ا الس�ی�ئ�ان م�ع�ي. أن�ا ال 
أرید لھاتین المخلوقتین الغالیتین أن تعانی�ا 
وتقاسیا من خالفات�ي م�ع زوج�ی�ھ�م�ا؛ ل�ذا 
فض�ل�ت رؤی�ت��ھ�م��ا دون ع�ل��م أح��د. وھ��ذه 
السریة تعطیني متعة تُضاھ�ي أل�ف م�ت�ع�ة 

یحسھا اآلباء اآلخ�رون ال�ذی�ن ب�إم�ك�ان�ھ�م 
زیارة بناتھم متى شاءوا. أن�ا ال أس�ت�ط�ی�ع 
ذلك. تفھمني؟ إذن فأنا أذھب عندما ی�ك�ون 
الجو معتدال إلى "الشان�زل�ی�زی�ھ" ب�ع�د أن 
أكون استفسرت من الخادمات ما إذا كان�ت 
بنتاي ستخرجان. فأنتظرھما على ال�م�م�ر. 
ویدق قلبي وأنا ألمح السیارتین قادم�ت�ی�ن، 
وأعجب بھما وھما في زینتھما، وإذا بھم�ا 
ت�ل�ق�ی�ان ع�ل�يَّ أث�ن�اء م�رورھ�م�ا بض�ح�ك��ة 
صغیرة تَُذھِّب الطبیعة كما لو سقطت أشعة 
شمس جمیلة، وأمكث. ال بدَّ من عودت�ھ�م�ا 
فأراھما مرة أخرى. ویتفاعل الجوُّ مع�ھ�م�ا 
فتتبدیان وردیتین، وأس�م�ع ح�ول�ي ص�وتً�ا 
یقول: "ت�ل�ك ام�رأة ج�م�ی�ل�ة"، ف�ی�ن�ت�ع�ش 
فؤادي. ألیستا من دِمي؟ أحب الجیاد ال�ت�ي 
تحرك عربت�ی�ھ�م�ا. وأودُّ ل�و ك�ن�ُت ال�ك�ل�َب 
الصغیَر الذي یحمالنھ في حجرھ�م�ا. ع�ل�ى 
سرورھما أحیا وینبض قلبي. ل�ك�لِّ إنس�ان 
طریقتھ في الحب. وطریقة حبي الب�ن�ت�يَّ ال 
تؤذي أحًدا فلماذا ینشغل ال�ع�ال�م ب�ي؟ إن�ي 
سعید بطریقتي. فھل ذھابي ل�رؤی�ة اب�ن�تَ�ي 
مناف للقوانین؟ في المساء لدى خروجھما 
م��ن م��ن��ازل��ی��ھ��م��ا ل��ل��ذھ��اب إل��ى ال��ح��ف��الت 
الراقصة؟ یا لأللم الذي یعتصر قلبي إذا م�ا 
وصلت متأخًرا بعد فوات األوان فیقال ل�ي: 

 "المدام خرجت".
في إحدى اللیالي ان�ت�ظ�رت ح�ت�ى الس�اع�ة 
الثالثة فجًرا حتى أرى "ن�ازي" ول�م أك�ن 
رأیتھا من یومین. أتوسل إلیك أال ت�ت�ح�دث 
عني إال لتقول ك�م ھ�م�ا ط�ی�ب�ت�ان اب�ن�ت�اي. 
إنھما تودان لو أغرقتاني بالھدایا، ول�ك�ن�ي 

أمنعھما قائال: "حافظا على نقودكما. م�اذا 
 تودان أن أفعل بھا؟ ال یعوزني شيء".

 
المناجاة التي رسمھا بلزاك لی�ع�رض م�دي 
وف��اء األب ت��ج��اه اب��ن��ت��ی��ھ ك��ان��ت ف��وق 

  الوصف:
"م�رت ع�ل��يَّ ث�م�ان��ی�ة أی�ام ال أدري م��اذا 
یتوجب أن أفعل، ال أت�ج�رأ ع�ل�ى ال�ت�وج�ھ 
لزیارتھم�ا خش�ی�ة أن ی�ن�ھ�اال ع�ل�يَّ ل�وًم�ا 
 . وتقریًعا. وھأنذا كالطرید على باب اب�ن�ت�يَّ
یا إلھي! بما أنك تعلم ما أعاني م�ن ب�ؤس 
وشقاء وألم، وبما أنك أحصی�ت الض�رب�ات 
التي وجھت إلي في ذلك الزمن الذي شی�ب 
رأس��ي، وب��دل��ن��ي، وق��ت��ل��ن��ي، وب��دد ت��ورد 
وجنتي إلى بیاض. ف�ل�م�اذا ت�ع�اق�ب�ن�ي اآلن 
إذن؟ لقد كفرُت عن خطیئة ح�ب�ي ال�م�ف�رط 
ل��ھ��م��ا، ول��ق��د ان��ت��ق��م��ت��ا ُم��رَّ االن��ت��ق��ام م��ن 
عاطفتي. لقد فعلتا بي ما یفع�ل ال�ج�الدون. 
ع��ج��ب��ا!. م��ا أح��م��ق اآلب��اء! ل��ق��د ك��ن��ت 
أعاودھما كما یعاود المقامر ل�ع�ب ال�ورق. 
 .َ! ابنتاي، كان عیبي أنھما كان�ت�ا أس�ت�اذت�يَّ
في النھایة، كانتا دائما في حاجة إلى شيء 
ما. أخبرتني وصیفتاھما أن الحلي ھ�ي م�ا 
تحت�اج�ان إل�ی�ھ. ووھ�ب�ت�ھ�م�ا م�ا ت�رج�وان 
لتحسنا استق�ب�ال�ي؛ ف�إذا ب�ھ�م�ا ت�ع�ط�ی�ان�ي 
دروًسا صغیرة ف�ي ك�ی�ف�ی�ة ال�ت�ص�رف ف�ي 
العالم الباریسي. أوه! ول�م ت�ن�ت�ظ�را م�روَر 
یوم. ال. لقد بدأتا تحمران خجال مني، ت�ل�ك 
ھي التربیة الجیدة األطفال. وفي سني، ل�م 
أكن ألستطیع مع ذلك الذھاب إلى المدرسة 
(یا إلھي! إنني أتعذب عذابًا نُكًرا. األطب�اء! 
عليَّ باألطباء! إذا فتحوا لي رأسي سیخف 
! "دل��ف��ی��ن"،  ، اب��ن��ت��يَّ ع��ذاب��ي) اب��ن��ت��يَّ
"أنس��ت��ازي". أری��د رؤی��ت��ھ��م��ا! أرس��ل��وا 
ف�أحض�روھ��م�ا، ب�ع��س�اك��ر ال��درك! ب��ال�ق��وة 
الجبریة! القانون في صفي. ولیس القانون 
وحده وإنما كل شيء. الطبیعة ف�ي ص�ف�ي. 
العرف في صفي. أحتج! أح�ت�ج!. س�ت�ھ�ل�ك 
ال�ب��الد إذا م�ا دی�س اآلب�اء ب�األق��دام. ھ��ذا 
مؤكد؛ فالمجتمع، بل وال�ع�ال�م ك�ل�ھ، ی�ق�وم 
على األبوة. كل شيء ین�ھ�ار إذا ل�م ی�ح�ب 
األطفال آباءھم. أوه! أراھما. أسمعھم�ا. ال 
یھم ما ال�ذي س�ت�ق�والن ل�ي. م�ن أج�ل أن 
أسمع ص�وت�ھ�م�ا ف�ذل�ك س�ی�خ�ف�ف آالم�ي. 
خصوًصا "دلفین". ول�ك�ن أرج�وك إذا م�ا 
جاءتا أن تقول لھما أال تنظ�را إل�يَّ ب�ب�رود 
كما ھو شأنھما معي. آه یا صدیقي الطیب، 
یا "مسیو یوجین" إنك ال تعرف معن�ى أن 
تجد ذھب النظرات وق�د ت�ح�ول ف�ج�أة إل�ى 
رصاص رمادي. فمنذ أن توقفت عیونھ�م�ا 
عن إمطاري بأشع�اع�ھ�م�ا، والس�ن�ة ك�ل�ھ�ا 
عندي فصل شتاء قارس. لی�س ل�ي س�وى 
األحزان أج�ت�رھ�ا وت�ج�ت�رن�ي. ل�ق�د عش�ت 
حیاتي ألُذل وأھ�ان. أح�ب�ب�ت�ھ�م�ا ل�ح�د أن�ي 
ابتلعت كل المھانات ال�ت�ي ب�اع�ت�ا ل�ي ب�ھ�ا 
متعة ب�ائس�ة ص�غ�ی�رة ُم�ذل�ة. أب ی�ت�خ�ف�ى 
لیتمكن من رؤیة ابنتیھ. أنا الذي وھبتھ�م�ا 
حیاتي فإذا بي ال أتحصل منھما اآلن ع�ل�ى 
ساعة زمن. عطش�ان أن�ا. ث�غ�ران. ج�ائ�ع. 

محت�رق ال�ق�ل�ب. ول�ن ت�أت�ی�ا ل�ت�رط�ب�ا َح�رَّ 
احتضاري. أن�ا ف�ي س�ب�ی�ل�ي إل�ى ال�م�وت، 
وأستشعره یضرب في حنایاي. لك�ن�ھ�م�ا ال 
تدركان معنى المشي على ج�ث�ة األب. ف�ي 
السماء إلھ وھو ینتقم لنا ش�ئ�ن�ا أم أب�ی�ن�ا، 
نحن اآلباَء اآلخرین. أوه! إن�ھ�م�ا آت�ی�ت�ان! 
. ق�ب�الن�ي م�رة  تعال�ی�ا! أق�ب�ال ی�ا ع�زی�زتَ�يَّ
أخرى. قبلة أخیرة بمثابة ال�زاد ل�ل�م�س�اف�ر 
الذي ھو أبوكما. والذي سیدعو هللا ل�ك�م�ا. 
الذي سیقول لھ إنكما كنتما فتاتین طیبتین، 
وسیتشفع ل�ك�م�ا! ف�أن�ت�م�ا ق�ب�ل ك�ل ش�يء 
بریئتان. بریئتان یا صدیقي! قل ذلك للعال�م 
كلھ، فال یزعجھما أحد بسببي. أنا المخطئ 
ألني أنا الذي عودتھما على أن ت�دوس�ان�ي 
باألقدام. كنت أحب ذلك، أنا ن�ف�س�ي، وھ�ذا 
األم��ر ال ی��ع��ن��ي أح��ًدا س��واي. ال ال��ع��دال��ة 
البشریة، وال ال�ع�دال�ة ال�رب�ان�ی�ة. س�ی�ك�ون 
الرب ظالما فیما لو عاق�ب�ھ�م�ا بس�ب�ب�ي. ل�م 
أعرف كی�ف أتص�رف، وارت�ك�ب�ت ح�م�اق�ة 
التخلي عن حقوقي. فذلل�ت ن�ف�س�ي ل�ھ�م�ا. 
فماذا ت�ری�دون؟ ال�ط�ب�ی�ع�ي األك�ث�ر ج�م�اال، 
والنفوس ال�ف�ض�ل�ى ك�ان�ت س�ت�رزح ت�ح�ت 
وطأة فساد ھذا التساھل األب�وي. أن�ا رج�ٌل 
بائٌس، ولقد عوقبت ب�ال�ع�دل؛ ف�أن�ا وح�دي 
، ألن��ي  م��ن تس��ب��ب��ت ف��ي ف��وض��ى اب��ن��تَ��يَّ
دللتھما، فھما الیوم تن�ش�دان ال�م�ت�ع�ة ك�م�ا 
ك��ان��ت��ا ف��ي األزم��ن��ة األول��ى ت��رغ��ب��ان ف��ي 
"البنبون". ودائًما ما وعدت�ھ�م�ا أن أل�ب�ي 
طموحات أخیلتھما الشبابیة، وعندما كان�ت�ا 
ف��ي ال��خ��امس��ة عش��رة ص��ارت ل��دی��ھ��م��ا 
السیارة. لم ی�ق�ف ف�ي ط�ری�ق رغ�ائ�ب�ھ�م�ا 
ع��ائ��ق. أن��ا وح��دي ال��م��ذن��ب، ول��ی��س أي 
مذنب، بل المذنب حبًّا!. ھا ھ�و ص�وت�ھ�م�ا 
یفتح مغالیق فؤادي. إني سامعھم�ا. ف�ھ�م�ا 
قادمتان. أه. أجل. ستجیئان. الق�ان�ون ذات�ھ 

 یقضي بأن تأتیا لرؤیة أبیھما المحتضر".

 
لم أقرأ في روایة أخرى حبَّ أٍب ألب�ن�ائ�ھ 
یشبھ ھذا الحب. لكأنھ یعبد ابن�ت�ی�ھ رغ�م 
قسوة قلبیھما علیھ. كنا في مؤتمر أدباء 
مصر ف�ي ش�رم الش�ی�خ ع�ن�دم�ا س�أل�ن�ي 
رفعت سالم الشاعر والم�ت�رج�م ورئ�ی�س 

ك�ت�اب إن ك�ن�ت  100تحریر سلسلة ال 
أترجم ھذه الروایة إلى العربیة ف�ف�رح�ت 
بذلك وبالفعل ظھرت ال�روای�ة ف�ي ال�ع�دد 
الثامن من السلسلة. ولق�د َخ�فَّ�فَ�ت ع�ن�ي 
شخصیة األب جوریو مت�اع�َب ال�ت�رج�م�ة 
ألن�ي ت��ع�اط��ف�ت ك��ث�ی��ًرا م�ع ذل�ك ال�رج��ل 
المحب وسمع�ت ب�وض�وح ب�ال�غٍ خ�ف�ق�اَن 

  قلبھ ولََسَعْت یدي ُسخونة عبراتھ.

 

 
 
 

! ُِما ،ر با  
 

 محمد محمد السنباطي
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شاھد الجالس في الدیوان الحكیم وجدان   
مقبال علیھم، یمسك في یده عصا لم یسبق 
ان شاھدوه یحمل عصا أو توكأ على عصا 
فھو مازال في كامل حیویتھ ، ف�أس�ت�غ�رب 

ظ�ن ب�ع�ض�ھ�م اص�اب�ة   الجمیع ما شھدوا،
الحكیم بمرض أو وعكة ص�ح�ی�ة م�ف�اج�ئ�ة 
المت بھ ـ ف�ب�دى ك�راع ب�ال ش�ی�اه... دخ�ل 
المضیف سلم ع�ل�ى ال�ح�اض�ری�ن، ن�ھ�ض 
الجمیع مرحباً مھلالً بالحكیم ، ج�ل�س ف�ي 
ص�در ال�م�ج�ل�س ك�ع�ادت�ھ واض�ع�اً ال�ع�ص��ا 
بجانبھ ...صبحوه خیراً ، رد عل�ی�ھ�م وھ�و 
ی�رتش��ف ف��ن��ج�ان ال��ق��ھ��وة م�ن ی��د ص��ب��ي 
المضیف ... سألھ أح�دھ�م خ�ی�راً ح�ك�ی�م�ن�ا 
ال��ج��ل��ی��ل ھ��ل أن��ت م��ری��ض ال س��ام��ح 

 فالیوم تحمل في یدك عصا .  هللا
ق�ال: أن�ھ�ا ل�ی�س�ت عص�ا   أبتسم ال�ح�ك�ی�م

ولكن�ي أح�ت�ج�ت�ھ�ا ألھ�ش ال�ك�الب   موسى

 عني.
* كالب أین الكالب أیھا الحكیم ف�ال وج�ود 

 للكالب في طریقك الینا .
ولكنكم ال ترون ما أرى ، أرى   * صدقتم

م�ت�أھ�ب�ة   كالب تعوي في صدر ك�ل م�ن�ك�م

 أیة لحظة.  للنھش والعض في
* أخذتھم الدھش�ة وأخ�ذ ب�ع�ض�ھ�م ی�ن�ظ�ر 
بوج�ھ اآلخ�ر وك�أن�ھ یس�ت�ك�ش�ف م�غ�ارات 

 الكالب بین حنایاه.
* ال تستغربون قولي ولی�ح�م�ل ك�ل م�ن�ك�م 
عصا لیھش كالب روح�ھ ح�ت�ى ال ت�ع�ض 
أخیھ یلجمھا لكي ال تنبح ب�وج�ھ اآلخ�ری�ن 

دون سبب مض�م�رة س�ل�وك ع�دائ�ي غ�ی�ر 
 مبرر.

 ا (وان)  دان
 ب اوح   

 
 حمید الحریزي/ العراق

 )1( 
  جــالــوس

 جالوُس ...
 ھي أنثى باذخة الفتنة

 تنتظر األحباب بباب (التلّفریك)
 بلھفة قلٍب ولھان

 وفي غابات النرجس والعمل الملكيِّ 
  ترقص فاتنتي

 بجمال الجسد الریّان
 جالوُس حبیبة روحي بوصلتي

 ومالذي حین یفور التنور
 وتفیض الشطآن

      ............ 
 لصدیقي (خسرو)

 طقٌس في إغواء الوقتِ 
 ومطاردة الغزالن على رمل البحر

 مرات تخذلھ لغة الصمت
 فیجرجره حبل الصبر
 وتشاكسھ الشالیھاتُ 

 في خاتمة األمرِ 
 مراٍت یُسھب في تأثیث لیالي جالوسَ 

 بنوائح من وجع (الدشت)
 وأشعار الفردوسي وحافظ

 مراٍت تغریھ فراشات السھرة بالحلوى
 فیغوص بأعماق الجمرِ 

 حتى یقذفھ المدُّ على كثبان الصدرِ 
  فال یصحو

  إال بعد شمیم العطرِ 
 وخسرو صدیقي

 ولٌد لبٌق في عمر الورد
 معجوٌن بالطیبِة مقترٌن بالحبِّ 

 من غمزة عینٍ 
 یفھم ما ینشده بعض الجالّسِ 

  في (رشت) تعرفت علیھ
  فاخترت محبتھ

 من بین حشوِد الناسِ 
 والى ھذا الیوم

 یُحسن تضمید جراح القلبِ 
 ستظّل الحلوة في ذاكرتي

 مھما إختلفت خطوات الدرب
 ویظل صدیقي خسرو
 من أنبِل كّل الصحبِ 

 ......................... 
 .. جالوس : مدینة على بحر قزوین

 .. رشت : مدینة شمال ایران 

  .. الفردوسي وحافظ : شعراء من بالد فارس
    ************ 

)2( 
 كوھسنكي 

 
 یتنفسني عطر مرایاھا

 ویشاغلني موج صبایاھا
 فأغّرد تحت لھیب مواقدھا

 وھدیل فواختھا
 ما أجمل نّث مّدرتھا ورذاذ بحیرتھا
 وخریر سواقیھا وبواسق خضرتھا

 في دشِت أغانیھا
  ومواویل لیالیھا

 كوھسنكي ال تشبھ إالّ كوھسنكي
 قلٌب ینبض بالبھجةِ 

  في أحشاء مدینة مشھد
 تغرق في ضوء مفاتنھا

 فتراھا ترقص في عرس عنادلھا
 وتحلّق في صمت بالبلھا

 وبعیون ظامئة تقنص زائرھا
 في عینیھا ... تقرأ أسرار مسّرتھا

 فتطیر بعیداً عن سّرتھا
 في ضحكتھا ... تحصي ألوان لذائذھا

  فتباركھا وتبارك أْسرتھا
 كوھسنكي ما من وقت جئت إلیھا

 إالّ ودھشُت .. بجمال انوثتھا
 ورأیت الحنّاء تضحك في كل اصابع كفیّھا

 كوھسنكي مازالت تسحرني بھواھا
 وتعطّرني بشذاھا

 ولھذا قررت أن أمكَث ..

 مرتاحاً بین یدیھا
  ھل تأذن لي كوھسنكي

 أن أُدفن في خضرة خّدیھا
 أو حتى تحت أنامل رجلیھا

 كوھسنكي ...

 كوھسنكي ...
.................. 

 ... كوھسنكي : ضاحیة خضراء في مدینة مشھد
 و معنى المفردة : جبل الحصى

*********** 
)3( 

 رشت
 

 مذ لمحت عیناي مفاتن خضرتھا
  أربكني قرمز خدیھا 

  ونثیث العطر الھامس في شفتیھا
  فتمنیت لو أمكث ما بین یدیھا
  حتى أغرق في زرقة عینیھا

 وتمنیت لو أختصر الدنیا
 ألحط على رمشیھا 
  وأخاطر في اللثم 

  من موقد جمرتھا
 وأغلق استار نوافذھا

  كي أروي عطش الروح 
  من فائض نظرتھا

  ھل ھي أنثى تتمنع خجلى
 فتلوذ بحسرتھا

 ام غابة رز باذخة المعنى 
 وأعشاش طیور تتناغى 
  بھدیل مسّرتھا 

 ھي رشت أبنة قزوین ویكفیھا
 في لیل محبتھا 
 وقلوب بنیھا 
  اسطورة عشق 

  وحكایات صادحة بجمال أغانیھا یاه ....
 حتى لو مر قطار العمر

 وترادى أمري 
 البد من العودة، 
  ألسامر رمل شواطیھا 

 فسالم هللا علیك
 یا نسمة عافیة

 في برد لیالیھا 
  وسالم هللا على العشاق أھالیھا. 

******************* 
 : مدینة في شمال ایران *رشت

  مص  ك ..
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 توطئة :
ینتمي الواقع المتخیل في محاور و مدالیل 
روایة ( إلھ األشی�اء الص�غ�ی�رة) ل�ل�ك�ات�ب�ة 
الھندیة أرونداتي روي / ترج�م�ة ج�ی�ھ�ان 

، إل�ى ذل�ك ال�ف�ض�اء ال�م�ح�ب��وك  ال�ج�ن�دي
بجم�الت وث�ن�ائ�ی�ات خ�اص�ة م�ن مس�اح�ة 
الش��خ��ص��ی��ة ال��م��ت��ع��اق��دة و ت��ق��اب��الت 
خصوصیتھا اإلقصائیة في فرضیة ال�زم�ن 
والمكان والموقع وال�ھ�وی�ة ال�ن�اب�ع�ة م�ن 
أشكال ومعاودات الخطاب االج�ت�م�اع�ي و 
السیاس�ي ، ف�ی�م�ا ت�ب�ق�ى م�ك�ون�ات األداة 
الروائیة في النص ـ اختیارا م�ج�ھ�وال ف�ي 
شعریة المجمل الزمني ، الذي م�ن ش�أن�ھ 
عدم توفیر مساحة مدلولی�ة واض�ح�ة م�ن 
ح��ك��ای��ة ال��روای��ة ، ال��ت��ي راح��ت ت��ت��وزع 
موضوعتھا قساوة الواقع وقیود العاط�ف�ة 
واستالب مشاعر الحب، فیما تظ�ھ�ر ع�دة 
تمظھرات خاصة وأف�ق ق�ل�ق الش�خ�ص�ی�ة 
والش��خ��وص ف��ي م��دار ت��ق��ان��ة ال��وس��ائ��ل 
المونتاجیة السینمائیة في الوعي السردي 

 المركب في نص الروایة .
 

ـ� ت�ق��ان�ة الص�ورة الس�ردی��ة و مش�ھ��دی��ة 
 اللقطة السینمائیة .

أن فعل القراءة إل�ى روای�ة (إل�ھ األش�ی�اء 
الصغیرة) تضعنا حیال تقانات س�ی�ن�م�ائ�ی�ة 
مص��ح��وب��ة ب��أج��واء وع��الق��ات ودالالت 
(السیناریو / المونتاج / التقطیع الزمني / 
الفالش باك) وصوال إلى العنای�ة ال�ف�ائ�ق�ة 
والفاعلة في توظیف المحاور الشخوصیة 
ضمن ف�واص�ل م�ن ال�ف�ض�اء االس�ت�ع�ادي 
والحاضري من صور المشھد الس�ردي :
(كان الجو مطیرا عندما عادت راھیل إل�ى 
أیمینیم .. أحبال فضیة مائلة تضرب بعنف 
في أرض مھلھلة مفككة ، تقتلعھ�ا ك�أن�ھ�ا 
اطالق المدافع .. كان المنزل القدی�م ع�ل�ى 
التل یرتدي بللھ ، ینحدر على أذنیھ سط�ح 

 7جمالون یشبھ القب�ع�ة ال�خ�ف�ی�ض�ة./ ص
الروایة) و عندما ن�ع�ل�م أن ال�خ�ط�اب ف�ي 
النص یقوم عل�ى أس�اس م�ن ج�م�ل�ة م�ن 
ال�م�ق�اط��ع ف�ي وح�دات الس��رد ال�م��ت�م�اث��ل 
وحیوات ال�زم�ن ال�م�ت�داخ�ل (ال�ت�ق�ط�ی�ع ـ 
التضمین ـ� اإلزاح�ة) إذ ن�ج�د أن ج�م�ی�ع 
ك�ی�ف�ی�ات الس�رد ال�روائ�ي ذات ت�أط�ی��رات 
مغالب�ة أح�ی�ان�ا ب�ظ�ھ�ور ذل�ك ال�ن�وع م�ن 
الحدث المنقطع عن س�اب�ق�ھ م�ن ال�ع�الق�ة 
العضویة والبنائیة، وال ن�ع�ل�م أھ�ذا األم�ر 
ھو ما یتعلق بوسائل ال�ت�رج�م�ة، أم أن�ھ�ا 
قابلیة ورسومیة وأنشائیة السرد الروائ�ي 
بھذا الشكل من الحدوث المنقطع . كل ھذا 
یقدم ل�ن�ا م�ن خ�الل مش�اھ�د م�ت�ق�ط�ع�ة و 
منعزلة عن وحداتھا السردیة الناجزة ف�ي 
عالقة وحدات أخ�رى ی�ت�م ظ�ھ�ورھ�ا م�ن 
زم��ن ال��ن��ص، ن��اھ��ی��ك ع��ن مس��ت��وى 
االسترجاعات ال�ت�ي ی�ت�م ال�ع�ث�ور ع�ل�ی�ھ�ا 
تداخال مع صوت وأحوال الحدث الح�اض�ر 

واقعا ، كما رأینا أن قابلیة وصف األشیاء 
في الروایة، جاءتنا عبارة عن لواحق ب�ال 
سوابق وأسبابا بال مسببات أحیانا. یظ�ھ�ر 
لنا وعي الشخوص واضحا أحیانا وغائم�ا 
في مواقع متفرقة من وح�دات الس�رد ف�ي 
الحقیقة أن القارىء إلى أح�داث ال�روای�ة، 
قد توافیھ شعریة ال�واص�ف ال�ب�ل�ی�غ�ة ف�ي 
عوالم بناء الشخوص واألمكن�ة وبص�ورة 
كیفیة تقارب االقصائیة الدق�ی�ق�ة ف�ي ن�ق�ل 
م�ح�اور م�خ�ف�ی��ات األش�ی�اء م�ن ال��دالالت 
الظاھرة ن و ما یلفت ن�ظ�رن�ا ف�ي ح�ك�ای�ة 
التوأم�ان و ظ�روف ح�ی�ات�ھ�م�ا ف�ي زم�ن 
ملتبس ب�ال�م�زی�د م�ن ض�غ�وط�ات ال�واق�ع 
االج��ت���م���اع���ي والس���ی��اس���ي، و ض���م���ن 
تمفصالت زم�ن الس�رد ال�روائ�ي، ن�ع�ای�ن 
الشخصیة التوأم (راھیل) وال�ت�وأم اآلخ�ر 
(إیستا) یعیشان ضمن حیاة یرھنھا الزمن 
العاطفي وذلك الشعور الموحش و ال�ق�ل�ق 
بحب األشیاء التي تأتي م�ت�داخ�ل�ة أح�ی�ان�ا 
ومتجاوزة ومرھنة بعدم ق�اب�ل�ی�ة ف�اع�ل�ی�ة 
الحب في مساحة ھ�ذا ال�واق�ع األل�ی�م م�ن 
أحداث النص : (كان یشعر بالغیظ ألنھ ل�م 
یكن یعرف ما تعنیھ تلك النظرة. فوضع�ھ�ا 
في مكان ما بین الالمباالة وال�ی�أس .. ل�م 
یكن یعرف أنھ في بعض األمكنة مثل البلد 
التي أتت منھا راھیل، ھناك أنواع ع�دی�دة 
م��ن ال��ی��أس ت��ت��ن��اف��س ل��ت��ح��ت��ل م��وق��ع 

 ) . 25الصدارة . / ص
 

ـ الفضاء المغ�ل�ق و ال�م�ف�ت�وح ف�ي جس�د 
 النص الروائي .

ـ الفضاء المغلق بین ال�ت�م�ك�ی�ن ال�دالل�ي 1
 وتواتر مونتاج التبئیر :

من خالل ھذا المست�وى ی�ت�ع�ل�ق ال�ف�ض�اء 
المغلق في محاور الشخوص ضمن عالقة 
حافزیة نفسیة خاصة، تتم ف�ی�ھ�ا م�ع�ای�ن�ة 
أدق جزئیات عوالم الشخصیة الت�ي ت�أخ�ذ 
وضع ال�م�ق�رر ال�ذي ی�ب�ن�ى وج�ھ�ة ن�ظ�ر 
داخلیة، ألن السارد ھنا ال یرك�ز إال ع�ل�ى 
سمات الشخص�ی�ة م�ن ن�اح�ی�ة ال�م�ن�ظ�ور 
الخارجي، لذا وج�دن�ا الش�خ�ص�ی�ة ال�ت�وأم 
راھیل وأخرى إیستا یخوضان في خطورة 
الخلط ما بین (الواقع / الحلم) وم�ن ی�أت�ي 
المنظر الداخلي للشخصیة الواحدة منھ�م�ا 
على ھیئة نمذج�ة إی�ح�ائ�ی�ة ف�ي مس�ت�وى 
مجردا من وحدة المنظور الذاتي المتف�رق 
خارجیا و داخلیا : (ك�ان�ت تش�ع�ر ب�إی�ق�اع 
أھتزازات إیستا، ورذاذ على جلده ، كان�ت 
تسمع صوت العالم المضطرب األجش ف�ي 
رأسھ .. رفعت ـ بیبي ـ كوتشاما ع�ی�ن�ی�ھ�ا 
لتظھر إلى راھیل بقلق .. لقد ندم�ت ع�ل�ى 
أبالغھا بنبأ عودة إیستا .. لكن م�اذا ك�ان 

) وع�ل�ى 72بإمكانھا أن تفعل إذن؟./ ص 
ھذا النح�و ی�أخ�ذ ال�ف�ض�اء ال�م�غ�ل�ق ب�ع�دا 
متعددا، إذ یبدأ بصیغة الراوي في محاولة 
منھ للكشف عن المحاور الشخوصیة م�ن 
الداخل ـ ال�م�غ�ل�ق، ف�ی�ق�دم ع�ن�ھ�ا ص�ورة 
تس��ت��وع��ب ب��ن��ی��ات زم��ن��ھ��ا ال��راھ��ن، ف��ي 

محاولة منھ إلى اإلمساك ب�ن�م�و أح�داث�ھ�ا 
الداخلیة، وعلى أساس أیضا م�ن ال�ح�ك�ي 
من زاویة التداخل و ال�ت�رك�ی�ز ف�ي إع�ادة 
ت��رت��ی��ب��ھ��ا ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى م��ؤش��رات��ھ��ا 

 االستقرائیة والداللیة في النص .
 
ـ الفضاء المفتوح بین الواقع الخ�ارج�ي  2

 ومرجعیة المتخیل :
ت�ع��ت��ب�ر روای��ة (إل��ھ األش�ی��اء الص�غ��ی��رة) 
نموذجا للروایة المتحك�م�ة ف�ي خ�ی�وط�ھ�ا 
الخارجیة، رسما لذلك الواقع المتخیل ف�ي 
مسرح الذوات واألمكنة ال�م�ع�روض�ة ف�ي 
الروایة على أقصى درج�ات م�ن م�رح�ل�ة 
العالقة مع الفضاء الخ�ارج�ي ال�م�ف�ت�وح ـ 
واقعا متش�ك�ال ـ� ف�ي م�واق�ع الش�خ�وص، 

ال�ذات   وھذا األمر ما ج�ع�ل ج�م�ل�ة ح�ی�اة
الساردة تصبو في بؤرة متباینة وم�ج�ردة 
ف��ي اآلن ن��ف��س��ھ : (م��ر ال��ق��ط��ار م��دوی��ا 
بصخبھ تحت ع�م�ود ك�ث�ی�ف م�ن ال�دخ�ان 
األسود، أثنان وثالثون عربة مرت، كان�ت 
م��داخ��ل األب��واب م��زدح��م��ة بش��ب��اب ل��ھ��م 
قصات شعر تش�ب�ھ ال�خ�وذات، ك�ان�وا ف�ي 
طریقھم إلى حافة العالم لیروا م�اذا ح�دث 
للذین سقطوا / مضي القطار سریعا ح�ت�ى 
أنھ كان من الصعب أن نتخیل أن ال�ج�م�ی�ع 
أنتظ�روا وق�ت�ا ط�وی�ال م�ن أج�ل ل�ح�ظ�ات 

ال�روای�ة) أن  93. ص 92قص�ی�رة./ ص
الروائیة روي تخلق في روای�ت�ھ�ا ع�الق�ة 
م�ن��ف�ت��ح�ة وس��اح�رة ب�ی��ن م��ك��ون ال��ب�ن��ی��ة 
الشخ�وص�ی�ة وع�الق�ت�ھ�ا ال�ع�س�ی�رة ع�ل�ى 
الضبط بین ال�داخ�ل و ال�خ�ارج ال�زم�ن�ي، 
فالقطار في حدود ھذه الواحدات ، ع�الق�ة 
زمن�ی�ة م�م�ت�دة م�ا ب�ی�ن م�ن�ظ�ور ال�دالل�ة 
الش�خ��وص��ی��ة وع��وال��م ال�م��ع��ن��ى ال��زم��ن��ي 
المتحرك في معنى ك�ی�ن�ون�ة ای�دی�ول�وج�ی�ة 
خ�اص�ة م�ن ف�ك�رة الش�خ��وص، ب�ل أن�ھ��ا 
تعالقات تقتضیھا الرؤی�ة ال�م�ت�ح�رك�ة م�ن 
المؤلف إلى السارد بین اللحظة اآلن�ی�ة أو 
اآلتیة، رحیل یعقبھ إیاب، وف�راق ی�ع�ق�ب�ھ 
زمن موحش بالعناق وال�ق�ب�الت الس�وداء 

 وفقاعات أحالم الحب المفقود .

ـ األبعاد السیكلوجیة ـ� ال�م�ن�ظ�ور ال�ذات�ي 
 الداخلي .

لقد أصبحت منظورات األبعاد الش�خ�ص�ی�ة 
لدى قارىء روایة (إلھ األشیاء الصغیرة) 
وك��أن��ھ��ا م��راع��اة ل��م��ع��ط��ی��ات ال��خ��ط��اب 
السیكلوجي لدى الفرد الشخصیة ، ف�ن�ح�ن 
عندما نعاین شكل الموضوعة في الروای�ة 
وشخوصھا نجدھا عبارة عن من�ظ�وری�ات 
ذاتیة داخلیة، وقد استفادت المؤلف�ة روي 
م��ن م��درس��ة وت��ی��ارات ال��ال��ش��ع��ور و 
التداعیات في أسلوب (ال�ت�ب�ئ�ی�ر ال�داخ�ل�ي 
المتحول) وفي ھ�ذا ال�ن�م�ط ی�ق�وم الس�ارد 
بتقدیم السرد واألح�داث ب�االع�ت�م�اد ع�ل�ى 
وعي شخصیتین كحال شخصی�ة ال�م�ح�ور 
التوأمان (راھیل وإیس�ت�ا ) و ل�ك�ن ل�ی�س 
دائ�م�ا م��ا ی�ع��ت�م�د الس�ارد ذات ال�م�ح��اور 
الرئیسة في النص ك�وح�دة ت�ب�ئ�ی�ری�ة م�ا، 
وفي ذلك ما یذك�رن�ا ب�ف�ص�ل إل�ھ األش�ی�اء 
الصغیرة حیث الشخصیة األم ـ آموـ ع�ب�ر 
حلما بذلك الرجل البشوش: (كان بإمكانھا 
أن تلمس جسده بخفة أصابع�ھ�ا، وتش�ع�ر 
بجلده الناعم حین ت�ع�ت�ری�ھ ال�ق�ع�ش�ری�رة/ 
شعرت ب�وج�ھ�ي ط�ف�ل�ی�ھ�ا ی�ت�دل�ی�ان ف�وق 
حلمھا ، مث�ل ق�م�ری�ن ق�ل�ق�ی�ن م�ع�ت�م�ی�ن، 
ینتظران اإلذن بالدخول : ھل تع�ت�ق�د أن�ھ�ا 
تحتضر؟ سمعت راھیل تھمس إلیستا: أنھ 
أحد كوابیس الظھیرة، أجاب إیست�ا: أن�ھ�ا 

. 225ال. ص224ت��ح��ل��م ك���ث��ی��را./ ص
فصل : إل�ھ األش�ی�اء الص�غ�ی�رة)  226ص

یبقى مفھوم المنظور الداخلي م�ن ن�اح�ی�ة 
الشخصیةـ آمو ـ ساعیا إلى إمك�ان�ی�ة ذل�ك 
الرجل ذا الذراع الواحدة كمس�ع�ى ح�ل�م�ی�ا 
مبئرا عبر أداة الحلم ذات�ھ�ا ، ف�ذل�ك اإلل�ھ 
الصغیر ال یقدم لنا أي تعریف في ن�وع�ی�ة 
الص�وت والص�ی��غ�ة ال��روائ�ی�ة س�وى م��ن 
ناحیة أن�ھ دالل�ة ح�ل�م�ی�ة م�ف�ت�رض�ة إل�ى 
أقصى جھة ما من دواخل وسرائر السی�دة 
آم�و : (ط��ف�أ ال��رج�ل ذا ال��ذراع ال�واح��دة 
لمبتھ ومض�ى ع�ل�ى الش�اط�ىء ال�م�س�ن�ن 
بشظایا الزجاج بعیدا م�وغ�ال ف�ي ال�ظ�الل 
التي ال یرى سواھا .. لم یترك آث�ار أق�دام 

 227. ص 226ع��ل��ى الش��اط��ىء./ ص
 الروایة).

 ـ تعلیق القراءة :
في الحقیقة أن وقائع روایة (إلھ األش�ی�اء 
الصغیرة ) ھي من أكثر الروایات الحائ�زة 
على جائزة البوكر استحقاقا لھذه ال�ق�ی�م�ة 
االب�داع�ی��ة و ال�ت��ي ح��اول�ن��ا م��ن خ��الل�ھ��ا 
تأسیس معاین�ة أول�ی�ة ف�ي ن�م�ط (أس�ل�ب�ة 
محاور األشیاء ) ضمن حدود ف�اع�ل�ة م�ن 
السرد الروائي المأزوم بح�ك�ای�ة ال�م�ج�م�ل 
الزمني، تباعا ألحداث الروایة في شك�ل�ھ�ا 

  المدروس في مقالنا المتواضع ھذا.
 

 إحاالت :
إلھ األشیاء الص�غ�ی�رة ـ� روای�ة ل�ل�ك�ات�ب�ة 
الھندیة آروندات�ي روي ال�ف�ائ�زة ب�ج�ائ�زة 

 . 1997البوكر لعام 

 درا  روا (إ اء اة)  ا أروما روي   
               ا ا  ء وور ا أ  

   

  / العراقحیدر عبد الرضا
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وج�ی�زة (كل شعوب االرض تبكى موتاھا لفت�رة 
إال السومریین سكان الدلتا ، ال زالوا یب�ك�ون إالھ�ھ�م 

 دموزى معتقدین انھ یمكن استعادتھ بالبكاء).
لبابة السر: مغامرة موفقة نحو س�رٍد ج�دی�د ص�اغ�ھ 
المؤلف الحاذق شوقى كریم حسن بشع�ری�ة رص�ی�ن�ة 
ھدفھا البحث الجاد لتوثیق مشاھد حیة ضاع�ت ب�ی�ن 
منحنیات ماٍض سحیق لم نرى من سموقھ وسط�وت�ھ 
سوى النزر القلیل، وحاضٍر مكف�ھ�ر ل�م ت�ج�ن�ى م�ن�ھ 

 االجیال المتعاقبة سوى الفزع والنكد
استفاد من تقنیة التغریب واإلیھام ف�ال�ت�ع�ب�ی�ر حس�ب 
تعلیل النقاد (ثوب المعنى واالسلوب نس�ی�ج�ی�ھ) وق�د 
شاع ھذا النمط فى ملحمة جلجامش (ب�االخ�ص) ف�ى 

 -ات�و ن�ب�ش�ت�م  -الفصل الخاص بالطوفان عندما قدم 
البطل البابلى ال�ق�راب�ی�ن وال�ب�خ�ور ال�ى االّل�ھ�ة ب�ع�د 

فتنسم�ت االّل�ھ�ة ش�ذاھ�ا  -الفلك  -خروجھ سالما من 
 - وفرحت بطیبھا

والسامیون الذین دفع�ت�ھ�م الص�ح�راء ال�ق�اس�ی�ة ال�ى 
ضفاف دجلة والفرات ھم اكثر ح�ب�اً م�ن م�ج�اوری�ھ�م 
السومریین سكنة االھوار وقد اعتقدوا ان ال�راف�دی�ن 
ینبعان من مصدر واحد ولھذا صوارھ�م�ا ( ب�ال�ك�أس 

 )) (*الفوارة
خوفاً م�ن  -والسارد العلیم یقص بحكمٍة بالغٍة وببطأ  

تناسى بعض االحداث وأن صغرت ! واض�ع�اً ام�ام�ھ 
حضارات العراق االكدیة والسومریة والبابلیة ینت�ق�ى 
منھا مایشاء معرجا بذك�اء ع�ل�ى م�ق�ارب�ات واق�ع�ی�ة 
تالمس تاریخ بلده ال�م�ن�ظ�ور م�ن�ذ ت�أس�ی�س ال�دول�ة 

 2003حتى س�ق�وط الص�ن�م ف�ى  1921الحدیثة عام 
ولكن من طرف خفى معتمدا على التوریة والمغ�ای�رة 
اللفضیة الخالقة وھو یعلم تماماً ان ماضی�ن�ا الیش�ب�ھ 

 - حاضرنا
لبابة السر لم تخضع لتجنیس بعینھ فھى جامعة ل�ك�ل 

االجناس السردیة (ع�م�ل م�ف�ت�وح) رغ�م ان�ح�ی�ازھ�ا 
للتاریخ السومرى عززھا بتقنی�ات االض�اف�ة وال�ن�أى 
والحذف والتناسل واالنشطار والتوالد اسباب جعلتھا 
عصیة على (التأطیر) ارادھا ان تكون متمردة التقبل

 - فى قالب معد سلفاً  -االحتباس  -
انا على یقین ان التجریب لھ الباع ال�واس�ع ف�ى ھ�ذه 
الروایة صاغھا فى مشغلھ القصص�ى وص�رف ف�ی�ھ�ا 

 - زمناً غیر یسیر
(الیمكن فصل حض�ارة وادى ال�راف�دی�ن ع�ن ت�اری�خ 

فلس�ط�ی�ن  -االردن  -لبنان  -الشرق االدنى " سوریا 
 كما الجزیرة العربیة فھى وحدة جغرافیة واحدة ).

أخضع الروایة للتبدیل واالزاحة والتحویر وكم�ا ھ�و 
معروف عنھ فأنھ یتمثل ب�أب�ت�ك�ار ط�رائ�ق واس�ال�ی�ب 
جدیدة ألنماط القص الفنى (كما عرفتھ) ب�ال�رغ�م م�ن 
ان حیثیات الدال والمدل�ول وال�ف�ون�ی�م ت�ن�درج ت�ح�ت 

 - كما سماھا روالن بارت -المیتا لغة  -یافطة 
لو قرأت لبابة السر فى تأنى ل�وج�دت�ھ�ا وھ�ى ت�ت�ن�ب�أ 
بالعنف واالستبداد وكل صنوف الق�م�ع ال�م�س�ت�ش�رى 
ھذه االیام بأسالیب ط�غ�ت ع�ل�ی�ھ�ا الص�ن�ع�ة غ�ل�ف�ھ�ا 

 - بالغموض
یحرك شخوصھ وفق منحى خیالى افتراضى كما ك�ان 
الكھنة یحركون اتباعھم منذ زمن الم�ل�ك ( ل�وك�ال ) 

 (*) یوم كانت المسماریة عالمات دالة على الكلمات
 (القصب ذھبى الرؤوس

 سیقان مالك الحزین الطویلة كأنھا قصب متحرك
 - جبایش -وجزر الماء المتناثرة 
 ترحب بمن یستعمرھا)

یفتخر الجنوبى ال�م�ت�أخ�ر ب�أن اھ�ل س�وق الش�ی�وخ 
وقلعة سكر والشطرة لھم التأثیر البالغ فى سیطرتھ�م 
على نھر دجلة حینما كانوا یقطعون امدادات االنكلی�ز 
ویحطمون بواخرھم العسكریة المس�ل�ح�ة م�ن ب�غ�داد 
الى البصرة فقد رفضوا االحتالل ال�ب�ری�ط�ان�ى ج�م�ل�ة 

 - وتفصیال
(یرى بعض الباحثین ان قصة الحوت وبق�اء ی�ون�س 
فى جوفھا ثالثة ایام تذكرنا بأختفاء ھرقل فى ج�وف 

ثالثة ایام ایضا قبل ان یش�ق ط�ری�ق�ھ ال�ى  -تیامت  -
الخارج وت�ل�ك ال�ق�ص�ت�ی�ن مس�ت�ع�ارت�ان م�ن ص�ورة 
ایقونیة كانت ش�ائ�ع�ة ف�ى س�وری�ا واّس�ی�ا الص�غ�رى 
یظھر فیھا مردوخ منتصرا على تیامت اّل�ھ�ة ال�م�ی�اه 
المالحة وكذلك كان ملك باب�ل م�م�ث�ل م�ردوخ ی�غ�ی�ب 

 عددا من االیام للقتال).
اعتمد فى ب�ن�اءھ�ا ال�روائ�ى ع�ل�ى ال�خ�ی�ال ال�ج�ام�ح 

م�ت�خ�ذا م�ن ال�رق�م  -ال�م�ی�ت�ا س�رد  -مستعیناً بمبدأ 
 الطینیة

(شوقیا) كأسمھ المعلن لیجعلھ بمنزلة االّلھة او كأن�ھ 
سارق النار بریثمیوس او (ھو الذى رأى) افت�ت�اح�ی�ة 

 -الملحمة الخالدة  
اع��ل��ن��ت ال��م��ص��ادر ال��م��وث��وق��ة ان حض��ارة ال��ع��راق 
االساسیة اول ظھورھا فى اریدو قبل المیالد بخمس�ة 
اّالف سنة وھى تمثل اول استی�ط�ان س�ام�ى، ب�ع�دھ�ا 

 - ظھرت كیش بجوار بابل
 تحیاتى لصدیقى شوقى كریم

حض��ارة وادى ال��راف��دی��ن ب��ی��ن الس��وم��ری��ی��ن  (*)
 - احمد سوسھ -والسامیین د

 1979الصادرة فى  26مجلة بین النھرین العدد  (*)
- 

  ا   و-    روا 

  بقلم: عبدالھادي الزعر

 دوزم افقصیدة    
 
 
 
 
 

 عباس علي عبود/ السودان
 

 قبلُت ركبتیھا
 على حافِة البرقِ 

 نقَّرْت أوتاَر الھجوعِ 
  .فانداح الخوف

 
 ما أروَع االنفالتَ 

   وتابوُت التمزقِ 
ني لعینیكِ   یشدُّ

 أحبو
 أتسلُق صدى الطفولةِ 

 ألمُحِك یانعةً 
 على ضفاِف بحیرِة البراءةِ 
 تغتسلیَن ِمْن غباِر التمنِّي

 ِمْن ضجیِج الذكریاتِ 
 ِمْن فوضاي

 .ومنِّي
 

 أخرُج ِمْن عتمِة الحلمِ 
 مجلًال 

 بدفِء یدیِك المرتعشتینِ 
 صدقًا ونبوءة

 وھذا النھاُر الواضحُ 
 یحنِّطُني

 ویرسُمني على جدراِن التالقي
 .أغنیةً شاحبة



 ّ) آا -  ّ- ّا ( م  
 الجزء االول

 1/3/2021بقلم : كریم عبدهللا/ العراق . 
 لبنان -قصیدة : متى یكتحُل الشعوُر بلمسِة أمٍل ..؟  بقلم : سامیة خلیفة  -1

 بقلم : ثائر العلوي/العراق -صوتي معي لْم یزل یبحُث عنّي  -2
 بقلم : عائشة احمد بازامة/ لیبیا . –إضرام النّص  -3

 بقلم : أحالم البیاتي/ العراق . -تراتیل في حضرة الغیاب  -4
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ما ھي لغة المرآیا, وما ھ�ي   
اللغة ال�ت�ج�ری�دیّ�ة, وم�ا ھ�ي 
اللغ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة, وم�ا ھ�ي 

 اللغة البولیفونیة..؟؟.
ی��ت��ع��ی��ن ع��ل��ى الش��اع��ر أن 
یس��ت��ح��ّث ال��ح��ال��ة ال��ذھ��ن��ی��ة 
المالئمة ل�دى ال�م�ت�ل�ق�ي, ث�م 
یتعیّن من أّن قصیدتھ م�غ�ّذاة 
بالكثیر من الدھش�ة, وق�اب�ل�ة 
للتأّم�ل وال�ت�أوی�ل واألن�ف�ت�اح 
ع���ل���ى ت���ع���دد ال���ق���راءات, 
فالشاع�ر ھ�و ج�ام�ع ص�وره 
الشعریة وخیالھ وأن�ف�ع�االت�ھ, 
وع��ل��ی��ھ أن ی��ق��وم بص��ن��ع 
قصیدتھ بعنای�ة ف�ائ�ق�ة, ألنّ�ھ 
ع���ل���ى درای���ة ب���م���ض���م���ون 
قص��ی��دت��ھ. اّن ف��ك��رة ال��ع��م��ل 
العظیم ھي دائ�م�اً م�ل�ت�ب�س�ة, 
دائماً ذات وجھی�ن ع�ل�ى ح�ّد 
تعبیر (ت�وم�اس م�ان), أنّ�ھ�ا 
م��ت��ع��ددة األوج��ھ وغ��امض��ة 
وغ�ی��ر م��ح�ددة ك��م��ا ال��ح��ی��اة 
نفسھ�ا, ال�م�ب�دع ب�ال�ت�ال�ي ال 
یس��ت��ط��ی��ع ان ی��ف��ت��رض ب��أّن 
عملھ یمكن ان یكون مفھوم�اً 
ب��ط��ری��ق��ة م��ع��ی��ن��ة, ووف��ق��اً 
ألدراكھ ھ�و ل�ل�ع�م�ل, ك�ل م�ا 
یستطیع ف�ع�ل�ھ ھ�و أن ی�ق�ّدم 
صورتھ الخاصة ل�ل�ع�ال�م ال�ى 
اآلخرین لكي یكونوا ق�ادری�ن 
على النظر إل�ی�ھ�ا م�ن خ�الل 
عینیھ وأن یكونوا م�م�ت�ل�ئ�ی�ن 
بمشاعره وشكوكھ واف�ك�اره. 
عندما تحق�ق ع�م�الً إب�داع�ی�اً 
فمن الطبیعي أن تكون واث�ق�اً 
من أن األم�ور ال�ت�ي ت�ث�ی�رك 
وتھ�ّم�ك س�وف ت�ك�ون أیض�اً 
ذات أھمیة بالنسبة لآلخرین, 
فالحی�اة ال ت�م�ن�ح�ن�ا ج�م�ی�ع�اً 
ال��ف��رص ذات��ھ��ا ل��ت��ط��وی��ر 
مدارك�ن�ا ال�ج�م�ال�ی�ة, ف�ھ�ن�اك 
الكثیر ممن یقول: أّن ال�ن�اس 
ل��ن ت��ف��ھ��م ھ��ك��ذا قص��ائ��د .. 
م��ال��ذي ی��ع��ن��ی��ھ ھ��ذا, َم��ْن 
یستطیع ان یزعم بأنّھ یعك�س 
رأي ال���م���ت���ل���ق���ي, ویص���در 
التص�ری�ح�ات واآلراء ن�ی�اب�ة 
عن اآلخرین معناً أنّ�ھ ی�ع�بّ�ر 
ع��ن وج��ھ��ة ن��ظ��ر أغ��ل��ب��ی��ة 
المتلقین؟!. َمْن یس�ت�ط�ی�ع ان 
ی��ع��رف م��ا س��وف ی��ف��ھ��م��ھ 
الناس وما ال یفھمونھ؟!. م�ا 
یحتاج�ون�ھ وم�ا ی�ری�دون�ھ؟!. 
ھل قام احد م�ا ف�ي اّي وق�ت 
مضى بعمل إستبیان أو مسح 
أو قام بادنى محاولة وفق م�ا 
ی�م�ل�ی�ھ الض�م�ی�ر, ألك�ت�ش�اف 
أھتمامات الناس ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة, 
ط��ری��ق��ت��ھ��م ف��ي ال��ت��ف��ك��ی��ر, 
توقعاتھم, آم�ال�ھ�م, أو ح�ت�ى 
خیبات آمالھم؟!. اذا ح�اول�ت 

ان ترضي الج�م�ھ�ور وت�ل�بّ�ي 
ع�ل��ى ن��ح��و غ��ی��ر ن��ق��دي م��ا 
تفرضھ م�ی�ول�ھ�م واذواق�ھ�م, 
فأّن ھذا ی�ع�ن�ي ش�ی�ئ�اً واح�داً 
ھو: أنّك ال تكّن أحتراماً ل�ھ�م. 
ال�ن�ّص األدب�ي ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
تج�رب�ة ال�ق�ارىء ال�ع�اط�ف�ی�ة 
والروحیة والفكریة وذائ�ق�ت�ھ 
مثلما یف�ع�ل ك�ّل ش�ك�ل ف�ن�ي, 
واألمر المثیر لألھتمام بش�أن 
األدب ھو أنّھ مھما كانت دقّ�ة 
التفاصیل التي یضعھا الكات�ب 

في كّل سط�ر, ف�أّن ال�ق�ارىء 
سوف یظّل (یق�رأ) و (ی�رى) 
فقط م�ا ھ�یّ�أت�ھ ل�ھ ت�ج�رب�ت�ھ 
الخاصة وصاغتھ شخصی�ت�ھ, 
ن��ظ��راً ألّن ھ��ذه ھ��ي ال��ت��ي 
ش������ّك������ل������ت ال������م������ی������ول 
والخصوصیات والحساسی�ات 
ف�ي ال�ذائ�ق�ة ال�ت�ي اص�ب�ح��ت 
جزءاً م�ن�ھ, ح�ت�ى ال�م�ق�اط�ع 
المفصلیّة واألكثر طبیعیة ف�ي 
النّص ال تبقى ضمن س�ی�ط�رة 
وتحكم الكاتب, كل م�ا ی�ح�دث 
سوف یدركھ ویعیھ ال�ق�ارىء 
ع�ل�ى ن�ح��و ذات��ي. ب��واس�ط��ة 
الكلمات تصف القصیدة حدث 
م�ا, ع�ال�م�اً داخ�ل�ی�اً, وواق�ع��اً 
ظاھریاً, یرغ�ب الش�اع�ر ف�ي 
إعادة أنتاجھ وتصویره ع�ل�ى 
الورق, وی�ت�رك ال�ق�ارىء ذو 
المخیلة النشطة, ال�ح�یّ�ة, ان 
یرى ما ھو أبعد من ال�وص�ف 
الموجز, وأب�ع�د م�ن تص�وی�ر 
الش���اع���ر ن���ف���س���ھ. ھ���ن���اك 
جماعات من ال�ن�اس ت�ت�وّج�ھ 
ال��ى األدب بص��ورة ع��ام��ة 
والشعر بص�ورة خ�اص�ة م�ن 
أجل التسلیة ف�ق�ط, ف�ي ح�ی�ن 
ی��ب��ح��ث آخ��رون ع��ن ح��وار 
فكري, لماذا یقبل البعض ك�ل 
م��ا ھ��و س��ط��ح��ي وج��م��ی��ل 
ظاھریاً كش�يء ح�ق�ی�ق�ي م�ع 
انّھ سوق�ي ورديء وم�ب�ت�ذل 
وف�ظّ, ب��ی�ن��م��ا ھ�ن��اك آخ��رون 
م��ؤھ��ل��ون ل��ت��ل��ق��ي ال��ت��ج��رب��ة 
الجمالیة على نحو حقیق�ي؟!. 
وب��ع��د, ف��أنّ��ن��ا ح��ی��ن��م��ا نص��ّر 
وندعو الى ك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ی�دة 
السردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة, ف�أن�ن�ا 

مؤمنون بأنّھا ستلغي الصم�م 
ال��ج��م��ال��ي ال��ذي أب��ت��ل��ي ب��ھ 
المتلقي نتیجة أجترار ك�ل م�ا 
یفسد الذائقة الجم�ال�ی�ة, أنّ�ن�ا 
نؤمن إیماناً راس�خ�اً ب�ع�ظ�م�ة 
ھذه القصیدة, وبأنّھا ستك�ون 
قص��ی��دة ال��م��س��ت��ق��ب��ل, ف��ھ��ي 
القصیدة الت�ي ت�ت�ّج�ل�ى ف�ی�ھ�ا 
عظمة وج�م�ال�ی�ة ال�ل�غ�ة. اّن 
األعمال الزائف�ة ال�ت�ي ت�خ�ل�و 
من الم�ع�ن�ى ق�ادرة ع�ل�ى ان 
ت��ق��وم ب��م��م��ارس��ة ال��ت��أث��ی��ر 
الس��ح��ري ع��ل��ى ال��م��ت��ل��ق��ي 
ال��الواع��ي, غ��ی��ر ال��م��ث��ق��ف 
والذي یمتلك ق�درات ن�ق�دی�ة, 
ب���ی���ن���م���ا األع���م���ال ال���ف���ّذة 
بمق�دورھ�ا ت�ح�ری�ك مش�اع�ر 
المتلقي وبّث روح ال�ت�ف�اع�ل 
األی��ج��اب��ي األب��داع��ي ل��دی��ھ, 
كذلك تفعل القصیدة الس�ردیّ�ة 
ال��ت��ع��ب��ی��ری��ة ع��ن��د ال��م��ت��ل��ق��ي 

 الواعي.
واالن ن��ع��ود ل��ن��ج��ی��ب ع��ن 
األسئلة التي بدأنا بھا مق�ال�ن�ا 
ھذا. أّن اللغة التجریدیّة :ھ�ي 
اللغة التي نستخدمھا في نق�ل 
األح��اس��ی��س وال��م��ش��اع���ر, 
فتتخلّى األلف�اظ ع�ن وظ�ی�ف�ة 
ن��ق��ل ال��م��ع��ن��ى ال��ى ن��ق��ل 
األح�اس�ی��س ال�م��ص�اح�ب��ة ل��ھ 
كمركز للتعبیر, ف�ف�ی�ھ�ا ی�رى 
ال��ق��ارىء ھ��ذه األح��اس��ی��س 
والمشاعر المنقولة أكثر مم�ا 
ی��رى ال��م��ع��ن��ى. ام��ا ال��ل��غ��ة 
التعبریّة: فھي اللغة البلّوریّ�ة 
ال��ت��ي م��ن خ��الل��ھ��ا ن���رى 
ونش��اھ��د اع��م��اق الش��اع��ر 
ب��وض��وح أك��ث��ر. ام��ا ال��ل��غ��ة 
البولیفونیة: فھي اللغة ال�ت�ي 
ت�ع�ت�م��د ع�ل�ى الس�رد وت�ع��دد 
األحداث والشخوص, وتك�ون 
ھ��ذه ال��ك��ت��اب��ة ف��ی��ھ��ا ع��ل��ى 
مس��ت��وی��ی��ن : ال��م��س��ت��وى 
البنائي, والمستوى القصدي. 
اما ما نعنی�ھ ب�ل�غ�ة ال�م�رآی�ا: 
ف��ھ��ي ط��رح ال��ف��ك��رة ذات��ھ��ا 
بتراك�ی�ب ل�ف�ظ�ی�ة م�خ�ت�ل�ف�ة, 
فیمكن ان نق�ول أن�ن�ا ن�ظ�رن�ا 
ل��ل��ش��يء ال��واح��د م��ن زوای��ا 
متعددة, ولو نظرن�ا ال�ى ھ�ذه 
التراكی�ب ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا ف�أنّ�ا 

 سنراھا تركیبة فسیفسائیّة .
اّن ما نقوم ب�ھ وس�ن�ق�وم م�ا 
ھ��و االّ ل��ت��رس��ی��خ وإنض��اج 
وت��وس��ی��ع ف��ك��رة وم��ف��اھ��ی��م 
ومع�ن�ى ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 
(المستقبلیّة), ونرید ان نبیّ�ن 
تجلیاتھا وعظمتھا م�ن خ�الل 
م���ا ی���ك���ت���ب���ھ ش���ع���راءھ���ا 
وشواعرھ�ا ف�ي (م�ج�م�وع�ة 
السردیّة الت�ع�ب�ی�ریّ�ة) وال�ت�ي 

ھي النواة الحقیق�ی�ة وال�راف�د 
الرئیسي والوحید لھا في ھ�ذا 
الزمن. الیوم وحسبم�ا اع�ل�ن 
عن مسابقة ل�ك�ت�اب�ة قص�ی�دة 
س�ردیّ��ة ت��ع�ب��ریّ�ة ن�م��وذج�یّ��ة 
تنتمي الى لغة المرآیا بش�رط 
ان تتكون من ث�الث�ة م�ق�اط�ع 
نصیّة, المق�ط�ع األول یُ�ك�ت�ب 
ب�ل�غ��ة ت�ج��ری�دیّ��ة, وال�م��ق�ط��ع 
الثاني یُكتب بل�غ�ة ت�ع�ب�ی�ریّ�ة, 
والمقطع الثالث یُ�ك�ت�ب ب�ل�غ�ة 
بولیفون�یّ�ة. وق�د ف�ازت ھ�ذه 
القصائد ك�ون�ھ�ا ت�م�ت�از ب�م�ا 
أعلنا عنھ, وسنقوم بقراءتھ�ا 

  واإلشارة الى جمالیاتھا.
لقد وج�دن�ا وم�ن خ�الل ھ�ذه 
المسابقة وجود أربعة قصائ�د 
سردیّة تعبیریّة تمتاز وقریب�ة 
جدا من شروطھا, وسنتح�دث 
عن كّل م�ق�ط�ع م�ن م�ق�اط�ع 
ھ�ذه ال��ق�ص��ائ��د ع�ل��ى ح��دى, 

 -لتبیان مالمح اللغة (المرآیا 
 -ال��ت��ع��ب��ی��ریّ��ة  -ال��ت��ج��ردیّ��ة 
 البولیفونیة).

أوالً: اللغة التج�ری�دیّ�ة وك�م�ا 
 في:

��ع��وُر  - 1 م��ت�ى ی��ك�ت��ح��ُل الشُّ
ل�ل�ش�اع�رة :  -بلمسِة أم�ٍل؟ 
 سامیة خلیفة .

األماني أیقظِت الخموَد النّ�ائ�َم 
لتضجَّ براكی�ُن ق�ل�ب�ي ب�األم�ل 
لتكوَن الحمُم دم�وع ف�رح ی�ا 
لَ��ت��ل��َك ال��ق��ب��الِت ال��م��س��ت��ع��رِة 
ال��م��ك��ب��وت��ِة ك��ی��َف أط��ل��ق��ت��ھ��ا 
م نشیجھ�اُ  وأحرقت بھاِ الُمحرَّ
ھدیُرهُ ال یكفُّ كالتنّ�ی�ن ی�أت�ي 
مَن الفوھِة لیدحر یأسا جاثم�ا 
ف��وق ص��دري ی��أس أرخ��ى 
قدمْیِھ للّریِح وابتعد ھو األم�ل 
بذراعیھ ال�ج�ب�ارت�ی�ن ص�ھ�ره 

 وأذابھ.
أنّنا نستخدم ال�ل�غ�ة م�ن أج�ل 
إیصال مع�ن�ى م�ع�ی�ن واض�ح 
ومفھوم للمتلقي, فاللغ�ة ھ�ي 
أداة توصیلیة نستخدمھ�ا ف�ي 
ال�ق��ص�ی��دة األع��ت��ی�ادی��ة ل��ھ��ذا 
الغرض, أما اللغة التج�ری�دیّ�ة 
فھي اللغة التي ت�ت�خ�لّ�ى ع�ن 
م�ف��ھ��وم ال��ت��وص�ی��ل��ی�ة ون��ق��ل 
المعنى الواضح إلى المتلق�ي, 
اذاً فالقصیدة التع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ي 
القصیدة التي تكون مشحون�ة 

ب���زخ���م ش���ع���وري ع���ن���ی���ف 
وأحساس ع�م�ی�ق وب�ط�اق�ات 
ت��ع��ب��ی��ریّ��ة وع��م��ق ف��ك��ري 
والنفوذ في الوعي, فف�ی�ھ�ا ال 
ت�رى الش��خ��وص واألش��ك��ال, 
وإنّما ن�رى ال�م�ش�اع�ر وھ�ي 
تتجلّى واألحاسیس الم�رھ�ف�ة 
التي تقوم ھذه اللغة ب�ن�ق�ل�ھ�ا 
للمتلقي. فھن�ا ن�رى األم�ان�ي 
واضح�ة تض�ّج ب�ھ�ذا ال�زخ�م 
الش��ع��وري ال��م��ن��ب��ع��ث م��ن 
ال��ق��ل��ب, ب��ی��ن��م��ا ن��رى أن 
الشاع�رة خ�ل�ق�ت ل�ن�ا ص�وراً 
حّسیة غریبة وغی�ر م�أل�وف�ة 
في ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع ال�ن�ّص�ي , 
ف���ال���ح���ح���م دوم���ع ف���رح , 
والقبالت مست�ع�رة م�ك�ب�وت�ة, 

وال�ی�أس ج�اث��م ف�وق الص��در 
وقد ارخى قدمیھ للریح, فھن�ا 
ن���رى ص���وراً ل���ل���م���ش���اع���ر 
واألحاسی�س ت�ت�ح�رك ض�م�ن 
ھ���ذا ال���ن���س���ی���ج الش���ع���ري 
المتماسك والفرید. فن�ق�أ ھ�ن�ا 
مثالً / األماني أیقظِت الخم�وَد 
النّائَم لت�ض�جَّ ب�راك�ی�ُن ق�ل�ب�ي 
باألمل لتك�وَن ال�ح�م�ُم دم�وع 
ف��رح ی��ا لَ��ت��ل��َك ال��ق��ب��الِت 
المست�ع�رِة ال�م�ك�ب�وت�ِة ك�ی�َف 
أط���ل���ق���ت���ھ وأح���رق���ت ب���ھ���اِ 

م/ .  الُمحرَّ
أما في قص�ی�دة الش�اع�ر:  -2

ثائ�ر ال�ع�ل�وي, ف�ن�ج�د ال�ل�غ�ة 
التجریدیّة م�ث�م�ث�ل�ة ف�ي ھ�ذا 

 المقطع الشعري الجمیل :
صوتي معي ل�م ی�زل ی�ب�ح�ث 
ع��ن��ي ف��ي ت��ج��اوی��ف ال��ك��الم 
وكلما تنحنح لل�م�ن�ح ت�ت�ق�ط�ع 
السبل الفریدة ع�ن�ھ ی�ت�ب�ع�ھ�ا 
بسدوده ویحیط أذرعھا ب�ح�ر 
تس���اؤل أرھ���ق���ت���ھ م���رارة 
عواصفھ متناسیا كل طواب�ی�ر 
ال��ذی��ن خ��ل��ف��وا آث��ار أل��غ��ازه 
دھشة ظن ترن في ك�ھ�وف�ھ�ا 
وتمتھن التس�ل�ق خ�ل�ف آك�ام 

 بصیرة.
فاللغة ھنا وفي ھذا ال�م�ق�ط�ع 
نجدھا قد إبت�ع�دت ك�ث�راً ع�ن 
خ��اص��ی��ت��ھ��ا ال��ت��وص��ی��ل��ی��ة 
ومنطقیتھا, فنح�ن أم�ام ك�ت�ل 
ش��ع��وریّ��ة حّس��ی��ة, وك��أنّ��ھ��ا 
ص��وراً م��ل��ّون��ة ب��ال��م��ش��اع��ر 

واألح���اس���ی���س ال���رق���ی���ق���ة, 
ف�ال��م��ف��ردة ھ��ن��ا ع�ب��ارة ع��ن 
وحدة جمالیة شعوریّة حّسی�ة 
ق��د ت��خ��لّ��ت ع��ن خ��اص��ی��ت��ھ��ا 
التوصیلیة المعرفیة, فص�وت 
الش��اع��ر ھ��ن��ا ی��ب��ح��ث ع��ن 
الشاعر في تج�اوی�ف ال�ك�الم, 
ف�ل��ق��د اس��ت��ط��اع الش��اع��ر أن 
یجّرد لغتھ الشعریّة, والن�ف�وذ 
عمیقاً إل�ى ج�وھ�ر األش�ی�اء. 
أنّ��ن��ا أم��ام ص��ور م��ج��ّردة 
ال�م�ع�ن�ى ول�ك��ن�ھ�ا مش�ح�ون��ة 
ب��ال��م��ش��اع��ر واألح��اس��ی��س, 
ص��ورا ت��ت��ح��رك مش��اع��رھ��ا 
وعواطفھا. فمثالً ن�ق�رأ ھ�ن�ا/ 
في ت�ج�اوی�ف ال�ك�الم وك�ل�م�ا 
تنحنح للمنح ت�ت�ق�ط�ع الس�ب�ل 
الفریدة عنھ یتبع�ھ�ا بس�دوده 
ویحیط أذرعھ�ا ب�ح�ر تس�اؤل 

 أرھقتھ مرارة عواصفھ/.
  

ام����ا ف����ي قص����ی����دة   –  3
الش���اع���رة:ع���ائش���ة أح���م���د 

 بازامة :
 إضرام النص

حض��ور: آنس��ن��ي حض��وره 
المھیب في إشراقة یوم لی�س 
كامل التكوین في محیاه لكن�ھ 
مكتمل ال�ذھ�ول ك�ل�ج�ة م�وج 
التھمھ الی�م س�اع�ات ال�ف�ج�ر 
لیلقي بھ في سحن�ة ال�غ�روب 
على شواطيء مح�ی�ط غ�رب�ة 
التیھ زمان الع�ش�ق ال�رھ�ی�ف 
سری�ع ال�ت�ف�ت�ح ع�ل�ى اب�واب 
جھنم یحاول ال�ف�ك�اك ی�ح�م�ل 
في ق�ل�ب�ھ ب�اق�ة م�ن ج�وع�ى 
ال��ح��ب ع��اش��ق��ي ال��ل��ھ��ف��ة 
المجنونة لكن�ھ ی�غ�رق ت�ح�ت 

 سماء مسافة العواء البعید.
ھنا نرى ب�أّن ال�ل�غ�ة ت�ع�ت�م�د 
على ثقل الكلم�ات الش�ع�وري 
وزخما األحساسي وط�اق�ت�ھ�ا 
التعبیریّة, لغة ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع 
النّصي التجری�دي تص�ل إل�ى 
المتلق�ي ق�ب�ل ان تص�ل إل�ی�ھ 
المعاني, فیدرك المتلق�ي ھ�ن�ا 
ال�����ن�����ظ�����ام الش�����ع�����وري 
واألحساسي قبل التوصی�ل�ی�ة, 
فھي لغ�ة ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ن�ق�ل 
األحس�اس والش�ع��ور, ف�ع�ل��ى 
سواحل ھذا المقط�ع ال�ن�ّص�ي 
نجد الص�ور ال�رھ�ی�ف�ة ك�ی�ف 
ت��ت��ف��ت��ح ف��ي ق��ل��ب ال��ذات 
الشاعرة, واللھفة الم�ج�ن�ون�ة 
ت��غ��رق ف��ي ع��وال��م ال��ع��واء 
البعید . فمثالً نق�رأ ھ�ن�ا/ ف�ي 
س���ح���ن���ة ال���غ���روب ع���ل���ى 
شواطيء محیط غربة ال�ت�ی�ھ 
زمان العشق الرھیف س�ری�ع 

 التفتح على ابواب جھنم/ .
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طرح الجزء األول من ھذه ال�م�ق�ال�ة م�ف�ھ�وم   
إقلیم العراق العثماني كأحد الجوانب األساسی�ة 
لس�ردی�ة وط�ن�ی�ة ب�دی�ل�ة ت�ھ��دف ل�ب�ن�اء ذاك��رة 
عراقیة ت�اری�خ�ی�ة م�ن أج�ل إع�ادة ال�ت�أس�ی�س 
لھویة وطنیة جامعة تس�اع�د ف�ي ال�ع�ب�ور م�ن 

ال�ى  2003مرحلة التصارع المك�ون�ات�ي م�ن�ذ 
 مرحلة التكامل والتعایش السلمي،

خ��اص��ة م��ع ان��ب��ث��اق االح��ت��ج��اج��ات الش��ع��ب��ی��ة 
. ویكّم�ل ھ�ذا 2019الشبابیة في تشرین األول 

الجزء من المقالة ج�ان�ب أس�اس�ي آخ�ر ل�ھ�ذه 
 .السردیة الوطنیة البدیلة

ً ع�ن ال�واق�ع  لم یبتعد الملك فیصل األول كثی�را
ع�ن�دم��ا أن��ك�ر وج�ود ش�ع��ب ع��راق�ي ب�ع��د ف��ي 

 1932رس��ال��ت��ھ ال��م��ش��ھ��ورة ال��م��ؤرخ��ة ف��ي 
والمنشورة في كتاب تاریخ الع�راق الس�ی�اس�ي 
لعبد الرزاق الحسني، حی�ث ع�زا ذل�ك أس�اس�اً 

للوحدة الفكریة وال�م�لّ�ی�ة »الى نقصان العراق 
غیر أن ما ی�غ�ف�ل ع�ن�ھ ال�م�ت�ب�ن�ون  .«والدینیة

وھ��م غ��ال��ب��اً م��ا   –ل��ل��م��ف��ھ��وم ال��م��ك��ون��ات��ي 
یستخدمون ھذه الرسالة لل�دالل�ة ع�ل�ى ت�رس�خ 

في ال�م�ج�ت�م�ع  «المكوناتي»االنقسام العمودي 
أن من الطبیعي ألي مجتمع ت�ع�ددي   –العراقي 

أن ال تجمعھ وحدة فكریة أو إث�ن�ی�ة أو دی�ن�ی�ة. 
حص�ل�ت ع�ل�ى  «المتط�ورة»فالدول االوروبیة 

ھذه الوحدة في مجتمعاتھا ب�ال�دم وال�ن�ار ع�ب�ر 
عقود وقرون من االحتراب ال�داخ�ل�ي وال�غ�زو 
الخارجي والتطھیر الدیني والعرق�ي وم�الی�ی�ن 

 .الضحایا
كما إن المجتمع ال�ع�راق�ي ف�ي ب�دای�ة ت�أس�ی�س 
دولتھ كان ال یزال یع�ان�ي م�ن ت�ف�ش�ي ال�ج�ھ�ل 
فیما كانت نخبھ المثقفة غیر متمرسة بمفاھی�م 
وأمور الدولة الوطنیة الحدیثة، فلم یكن ھ�ن�اك 
اتفاق على من یكّون المجت�م�ع الس�ی�اس�ي ف�ي 
العراق وما ھو النظام السی�اس�ي األم�ث�ل ال�ذي 
یالئم م�ج�ت�م�ع�ھ ال�م�ت�ع�دد، ف�ی�م�ا ت�ح�ت�اج ھ�ذه 
القضایا االجتماعیة ال�م�ع�ق�دة ال�ى ع�ق�ود م�ن 
الزمن لمعال�ج�ت�ھ�ا وإن�ج�از ت�واف�ق م�ج�ت�م�ع�ي 
حولھا. فعلى سبیل ال�م�ث�ال ك�ان ال�ق�رن األول 
من تاریخ الثورة ال�ف�رنس�ی�ة ح�اف�الً ب�األح�داث 
وال��ف��وض��ى ت��ق��لّ��ب ف��ی��ھ ن��ظ��ام ال��دول��ة ب��ی��ن 
الجمھوری�ة وال�م�ل�ك�ی�ة واالم�ب�راط�وری�ة ع�دة 
مّرات بحیث لم تحك�م ال�ج�م�ھ�وری�ة ال�م�ج�ت�م�ع 

س�ن�ة. وك�ذل�ك  33الفرنسي خالل�ھ أك�ث�ر م�ن 
وعلى الرغم من حفاظھا على  –بریطانیا التي 
استغ�رق ت�غ�ی�ر ن�ظ�ام ال�ح�ك�م   –النظام الملكي 

فیھا عدة قرون لت�ص�ل ال�ى م�ا ن�ع�رف�ھ ال�ی�وم 
عنھا، وحتى اآلن ال ت�زال ت�واج�ھ ال�ت�ح�دی�ات 
بین انتمائھا إلى االتحاد األوروبي أو ال�خ�روج 

 .منھ وتداعیات استفتاءات انفصال اسكتلندا
لقد فرض المستعمر البریطاني دول�ة م�رك�زی�ة 
على الطراز الغربي على مقیاس مصالحھ ف�ي 
العراق، فحصل الملك على صالحی�ات واس�ع�ة 
من ضمنھا حل مجلس النواب وإقالة الحكومة 
لقطع الطریق على الم�ع�ارض�ة، ب�ی�ن�م�ا حص�ل 
رئیس الوزراء ع�ل�ى ق�وة م�رك�زی�ة ت�ن�ف�ی�ذی�ة 
كبیرة للتمكن من تنفیذ السی�اس�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 

» االف�ن�دی�ة« في العراق. وأوكلت بریطانیا ال�ى 
وھم النخبة العراقیة المثقفة من الموظ�ف�ی�ن   –

والضباط والتي كان�ت ت�ع�ت�م�د ع�ل�ی�ھ�م ال�دول�ة 
ال��م��ن��اص��ب   –ال��ع��ث��م��ان��ی��ة ف��ي ح��ك��م ال��ع��راق 

األس��اس��ی��ة ف��ي ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة وج��ھ��ازھ��ا 
 –اإلداري. ك��م��ا م��لّ��ك��ت رؤس��اء ال��ع��ش��ائ��ر 

األراض��ي   –وغ�ال�ب�ت�ھ�م م�ن الش��ی�ع�ة وال�ك�رد 
وحولتھم الى إقط�اع�ی�ی�ن ووس�ط�اء ل�ل�س�ل�ط�ة 
على الریف عبر س�ن ق�ان�ون�ھ�م ال�خ�اص، ف�ال 
تُ��ط��ب��ق ق��وان��ی��ن ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة ع��ل��ى 
إقطاعیاتھم، فكان�ت ال�ع�وائ�ل الش�ی�ع�ی�ة ت�م�ث�ل 

% من العائالت الرئیسیة المال�ك�ة ل�ألرض 44
في العھد الملكي فیما مثلت ال�ع�وائ�ل ال�ك�ردی�ة 

 .% منھا20
 –وفیما كان المجتمع السیاسي العراقي حینھا 

وال�ذي ك��ان ی��ت�ش��ك��ل م��ن األف��ن��دی��ة ورؤس��اء 
منقسماً أفقیاً بصورة عابرة   –العشائر والملك 

للعصبیات الطائفیة أو القبلی�ة واالث�ن�ی�ة، ب�ی�ن 
الوطنیین المطالبین باستقالل ال�ع�راق ال�ك�ام�ل 
عن ب�ری�ط�ان�ی�ا وم�ا ب�ی�ن ال�م�ت�ع�اون�ی�ن م�ع�ھ�ا 
باعتبارھا المسیطرة على الوضع في ال�ع�راق، 
إال أن ذلك ال یعني نضوج العمل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
حینھا، حیث كان معظم السیاسیی�ن ی�ت�ب�ادل�ون 
األدوار فیما بینھم، فكانوا یطالبون ب�اس�ت�ق�الل 
العراق الكامل في المعارض�ة وی�غ�ض�ون ع�ن�ھ 
الطرف عندما یكونوا في الحكومة. أما ال�م�ل�ك 
فیصل األول فكان دائماً ما یحاول التوف�ی�ق م�ا 

 .بین الطرفین
لقد تح�ّول�ت م�ح�اور الس�ی�اس�ة والس�ل�ط�ة ف�ي 
ال�ع�راق م�ع ت�أس�ی�س ال�دول�ة ال�م��رك�زی�ة م��ن 
منظوماتھا ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة ال�دی�ن�ی�ة وال�ع�ش�ائ�ری�ة 
واألث�ن��ی��ة ال��ى ال�ع��اص��م��ة ب��غ�داد م��ا أدى ال��ى 
الصدام ب�ی�ن�ھ�م�ا وب�ال�ت�ال�ي ال�ى إض�ع�اف ھ�ذه 
المنظومات بسبب ال�دع�م ال�ب�ری�ط�ان�ي ل�ل�دول�ة 
العراقیة. فقامت الحكومة العراقیة وبدع�م م�ن 
قادة العشائر الشیعیة بنف�ي ال�م�رج�ع الش�ی�ع�ي 
األعلى الشیخ محمد م�ھ�دي ال�خ�الص�ي وع�دد 
كبیر من الم�راج�ع الش�ی�ع�ی�ة ال�ى إی�ران، م�ن 

بس��ب��ب  1923دون اح��ت��ج��اج��ات ت��ذك��ر ف��ي 
إص��دارھ��م ف��ت��اوى ب��ت��ح��ری��م ال��م��ش��ارك��ة ف��ي 
إنتخاب�ات ال�م�ج�ل�س ال�ت�أس�ی�س�ي. ك�م�ا ق�ام�ت 
ثورات قومیة ك�ردی�ة ب�ق�ی�ادة الش�ی�خ م�ح�م�ود 
البرزنجي طوال العشرینی�ات وب�ق�ی�ادة الش�ی�خ 

. كذلك ت�م�رَد 1931/1932أحمد البارزاني في 
اآلشوریون ضد الدولة للمطال�ب�ة ب�ح�ق�ھ�م ف�ي 

، ك��م��ا ت��م��ردت 1933ت��ق��ری��ر ال��م��ص��ی��ر ف��ي 
العشائر الشیعیة في جنوبي العراق وبدعم من 

للمطالبة ب�ت�ع�زی�ز  1935/1936المرجعیة في 
تمثیل الشی�ع�ة ف�ي ال�دول�ة. غ�ی�ر أن ال�ج�ی�ش 
العراقي وبدعم بریطاني استطاع القضاء عل�ى 
جمیع ھذه التحدیات ولو بصورة ل�م ت�خ�ُل م�ن 

 .الفظائع والقمع الوحشي
كانت الدولة العراقیة عند تأسیس�ھ�ا ق�د ت�ب�ن�ت 
ھویة عربیة أحادیة ل�ت�ع�زی�ز ش�رع�ی�ة ال�م�ل�ك 
ف��ی��ص��ل اآلت��ي م��ن ال��ح��ج��از، وع��م��ل��ت ع��ل��ى 
تحقیقھا بواسطة مركزیة ال�ت�ع�ل�ی�م ال�ح�ك�وم�ي 
الذي تّواله طوال العشرینات المنظّر ال�ع�روب�ي 
ساطع الحصري كمدیر للمعارف، وك�ذل�ك ع�ن 
طریق الجیش الذي سیطر ع�ل�ی�ھ ال�ع�روب�ی�ون 
في الثالثینیات وتوس�ع ك�ث�ی�راً ع�ب�ر ال�ت�ج�ن�ی�د 
اإللزامي. إال أن ھذا كان ال یتماشى مع تعددیة 
المجتمع العراقي وخاصة ال�ك�رد ال�ذی�ن ك�ان�وا 
یتمتعون بحكم ذاتي لمعظم العھد العثمان�ي ف�ي 
إم��ارات��ھ��م م��ث��ل ب��اب��ان وس��وران وب��ھ��دی��ن��ان 
وتصاعَد شعورھ�م ال�ق�وم�ي ك�م�ا ال�ع�رب ب�ع�د 

 .الحرب العالمیة األولى
على الرغم من ذلك، ف�ق�د ك�ان ال�م�ل�ك ف�ی�ص�ل 
األول یسعى الى الحفاظ على عالقات جیدة مع 
مختلف أطیاف العراقیین، م�ث�ل م�وق�ف�ھ ح�ول 
الحادثة بین ساطع الحصري وش�اع�ر ال�ع�راق 
محمد مھدي الجواھري حین أّص�ر ال�ح�ص�ري 

على فصل الجواھ�ري ال�ذي ك�ان م�درس�اً ف�ي 
مدرسة حكومیة عراقیة ن�ت�ی�ج�ة أب�ی�ات ش�ع�ر 
تغنّى فیھا الجواھري بمناظر إیران الطبی�ع�ی�ة، 
فتدخل الملك فیصل واستوظف الجواھري ف�ي 

 .دیوانھ الملكي
لقد حافظ الملك فیصل أیضاً على عالقة ج�ی�دة 
مع الكرد فسمح لعدد م�ن ال�م�دارس ب�ت�دری�س 
اللغة الكردیة، وأشار رسمیاً بأن النجمتین ف�ي 

ھما رم�زان ل�ل�ش�ع�ب�ی�ن « العلم العراقي الملكي 
الشعبی�ن ال�رئ�ی�س�ی�ی�ن ف�ي   –العربي والكردي 

كما ك�ان ال�ك�رد م�م�ث�ل�ی�ن ب�ق�وة ف�ي ».  العراق
الجیش العراقي ول�ھ�م واج�ھ�ات�ھ�م الس�ی�اس�ی�ة 
والثقافیة واالجتماعیة، وك�ان�وا م�م�ث�ل�ی�ن ف�ي 

 –ولو بصورة محدودة   –الحكومات المتعاقبة 
ولھم نشاط م�ل�م�وس ف�ي ال�ب�رل�م�ان ال�ع�راق�ي 
والوسط الثقافي خاص�ة ف�ي ب�غ�داد. ف�ق�د ك�ان 
معروف جیاووك النائب في البرلمان ال�ع�راق�ي 

یكتب في الص�ح�اف�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي  1928في 
العشرینیات للدفاع عن القضیة الكردیة وع�دم 
اعتبار الكرد أقلیة في العراق، كم�ا ك�ان ی�ؤك�د 
في كتاباتھ بأن والیة الم�وص�ل وم�ن ض�م�ن�ھ�ا 

 .كردستان العراق ھي جزء من العراق
وكذلك أصبح محمد أم�ی�ن زك�ي، الض�اب�ط ف�ي 
الجیش ال�ع�ث�م�ان�ي، آم�راً ل�ل�ك�ل�ی�ة ال�ع�س�ك�ری�ة 
العراقیة وبعدھ�ا ن�ائ�ب�اً ب�ال�ب�رل�م�ان ث�م وزی�راً 

، وأل�ف ك�ت�ب�اً 1925لحكومات متع�اق�ب�ة م�ن�ذ 
عدیدة مثل خالصة تاریخ ال�ك�رد وك�ردس�ت�ان، 
ومشاھیر الكرد وكردستان. فیما كان إب�راھ�ی�م 
أحمد ناشطاً في الوسط السی�اس�ي خ�اص�ة م�ع 
الیساریین وأصدر كت�اب األك�راد وال�ع�رب ف�ي 

داعیاً الى االعتراف المبدئي لكل شع�ب  1937
لآلخر بحقھ في االست�ق�الل، ل�ك�ن�ھ ف�ي ال�وق�ت 

لتوثیق رواب�ط اإلخ�وة والص�داق�ة »نفسھ دعا 
بین العناصر العراقیة المختلفة وم�ح�ارب�ة ك�ل 

ف��ي ال��دول��ة  «م�ا یش��م م��ن�ھ رائ��ح��ة ال��ت�ف��رق��ة
العراقیة. أما اجتماعی�اً ف�ق�د أس�س ال�ك�رد ف�ي 

ال�ذي  1930بغداد نادي االرتقاء الك�ردي ف�ي 
أصبح واجھة ال�ك�رد ال�ث�ق�اف�ی�ة ف�ي ال�ع�اص�م�ة 
بغداد، وكذل�ك ح�ل�ق�ة ال�وص�ل م�ع ال�ن�ش�اط�ات 

 .السیاسیة الداخلیة والخارجیة
لقد حقق الملك فیصل األول بحنكتھ السی�اس�ی�ة 
ووسطیتھ توازناً إیجابیاً بین ال�ق�وى ال�م�ؤث�رة 
على المشھد العراقي بحیث حافظ على انف�ت�اح 
وتعددیة المجتمع العراقي من ج�ھ�ة وت�ح�دی�ث 
مؤسسات الدولة التي ورثھا من ال�ع�ث�م�ان�ی�ی�ن 
من جھة أخرى. ولعل ش�اع�ر ال�ع�راق م�ح�م�د 
ص��دق��ي ال��زھ��اوي اخ��ت��ص��ر ھ��وی��ة ال��ع��راق 
ال�ج�ام�ع�ة ال�م�ن�ف�ت�ح��ة وال�ت�واق�ة ل�ل�ت�ح�رر ف��ي 
العشری�ن�ی�ات ف�ي قص�ی�دة نُش�رت ف�ي ج�ری�دة 

 :االستقالل
إن العراق لمنجب شعباً لھ مجد تلی�د / ف�رح�ت 

 بوحدتھ السعیدة في مراقدھا الجدود
المسلمون على وف�اق وال�ن�ص�ارى وال�ی�ھ�ود/ 

 تأبى ساللة یعرب عن أن تفرقھا الحقود
عار علیھا أن تث�ب�ط م�ن ع�زائ�م�ھ�ا الس�دود / 

 ومن المذلة أنھا یوماً تساد وال تسود
فقد تمكن الملك ف�ی�ص�ل وال�ن�خ�ب�ة الس�ی�اس�ی�ة 
العراقیة من تطویر بنیة حدیثة لمرافق ال�دول�ة 
وبناء جیش وطني حدیث وتقدیم خدمات غ�ی�ر 
مسبوقة للشعب العراق�ي وب�دع�م م�ب�اش�ر م�ن 
البریطانیین، بحیث ك�ان ال�ع�راق�ی�ون ی�دی�رون 
معظم مؤسسات الدولة عن�د ان�ت�ھ�اء اإلن�ت�داب 

. ك�م�ا دع�م�ت ب�ری�ط�ان�ی�ا 1932البریطاني في 
النظام الملكي العراق�ي ع�ب�ر ردع ال�ت�ھ�دی�دات 
الخارجیة مثل تركیا التي حاولت ضم الموص�ل 
الیھا وكذلك ال�وھ�اب�ی�ی�ن ال�ذی�ن ھ�ددوا ال�م�دن 

 .الشیعیة المقدسة

غ��ی��ر أن ال��م��ل��ك غ��ازي ال��ذي ت��ب��وأ ال��ع��رش 
الھاشمي في الع�راق ب�ع�د وف�اة وال�ده ف�ی�ص�ل 

ك�ان ش�اب�اً وق�ل�ی�ل ال�خ�ب�رة،  1933األول في 
فاستغل العسكر قوة الجیش الع�راق�ي وص�ع�ود 
أنظمة عسكریة دكتاتوریة ف�ي ت�رك�ی�ا وای�ران 
في الثالثین�ی�ات ل�ل�ت�دخ�ل ف�ي س�ی�اس�ة ال�دول�ة 
وتنفی�ذ ان�ق�الب�ات عس�ك�ری�ة ل�ل�س�ی�ط�رة ع�ل�ى 
السلطة. وقد تصاح�ب ھ�ذا م�ع رواج األف�ك�ار 
األیدیولوجیة الیساریة وال�ف�اش�ی�ة ف�ي ال�ع�ال�م 
والتي انعكست على المشھد السیاسي العراق�ي 
وخاصة في العاصمة بغداد التي بدأ مجت�م�ع�ھ�ا 
المدني ب�ال�ت�وس�ع م�ع ت�ع�زی�ز س�ل�ط�ة ال�دول�ة 
وان�ح��س��ار ت��أث��ی��ر ال��م��ن��ظ�وم��ات االج��ت�م��اع��ی��ة 

 .التقلیدیة
ب��دأ ص��راع األی��دی��ول��وج��ی��ات ب��ی��ن ال��ق��وى 
السیاسیة العراقیة في العاصمة بغداد م�ا ب�ی�ن 
الیساریین العراقویین الممثلین ب�الش�ی�وع�ی�ی�ن 
وجماعة األھالي ال�ذی�ن ع�ّدوا أن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
یشكلون أم�ة ب�ح�د ذات�ھ�ا م�ع ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 
التضامن العالمي من أجل العدالة االجتماعی�ة، 
على الضد من العروبیین مثل ساطع الحصري 
ونادي المثنى وجمعیة الجوال العربي وال�ذی�ن 
كان العراق لھم ھو ج�زء م�ن األم�ة ال�ع�رب�ی�ة 
التي ال یمكن أن تنھض إال بوحدتھا. ثم تّص�در 
ھذا الصراع المشھ�د الس�ی�اس�ي ال�ع�راق�ي م�ع 
دخول العسكر كأطراف فیھ، حیث اصطف قائد 
الجیش بكر صدقي مع العراقویین ف�ي ان�ق�الب 

، لكن العروبیین سیطروا ع�ل�ى ال�دول�ة 1936
عبر ضباط الجیش المعروفین بالمربع الذھب�ي 
عقب القضاء على حكومة انقالب بكر ص�دق�ي 

، ح�ی�ث ك�ان�وا أك�ث�ر ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى 1937في 
مفاصل الدولة والجیش والمجتمع المدن�ي ف�ي 

 .بغداد
وأدى تداخل المد العروبي في العراق مع ال�م�د 
العالمي لصعود ال�ف�اش�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة وعس�ك�رة 
المجتمع في الثالثین�ی�ات إل�ى ت�ف�ش�ي ال�ن�زع�ة 

 –العروبیة المتطرف�ة، ف�رأى س�ام�ي ش�وك�ت 
أن   –وھو أحد قادة ال�ت�ی�ار ال�ع�روب�ي ح�ی�ن�ھ�ا 

ات�ق�ان »سبیل نھوض األمة الع�رب�ی�ة ھ�و ف�ي 
وال��ق��ض��اء ع��ل��ى أع��دائ��ھ��ا  «ص��ن��اع��ة ال��م��وت

ب��إس��ت��ئ��ص��ال »ال��داخ��ل��ی��ی��ن م��ن غ��ی��ر ال��ع��رب 
، ف�ي «جذورھم بال شفقة ومن دون أیة رحمة

حین ل�م ی�َر أی�ة ف�رص�ة ل�ألم�م الص�غ�ی�رة ف�ي 
االحتفاظ بثقافتھم أمام قدرة األمة العربی�ة ف�ي 

ھضم وتمثیل العنصری�ات وال�ق�وم�ی�ات ال�ت�ي »
 .«تسیطر علیھا

لكن سیطرة التیار العروبي على الس�ل�ط�ة ف�ي 
العراق حینھا لم تستمر طویالً بعد بدأ ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة، حیث غزت بریط�ان�ی�ا ال�ع�راق 
حین شع�رت ب�ت�ھ�دی�د مص�ال�ح�ھ�ا ف�ی�ھ بس�ب�ب 
تعاون حكومة الدفاع الوطن�ي ب�رئ�اس�ة رش�ی�د 
عالي الكیالني م�ع أل�م�ان�ی�ا ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
المقاومة الشع�ب�ی�ة ل�ل�غ�زو، وب�ال�ت�ال�ي أع�ادت 
الدبابات البریطانیة الوصي ع�ب�داإلل�ھ ون�وري 
السعید الى س�دة ال�ح�ك�م ب�ع�د أن ھ�رب�ا ع�ق�ب 

 .تشكیل حكومة الدفاع الوطني
لقد أدت ھ�ذه ال�ت�ط�ورات ال�ى إلص�اق وص�م�ة 
التآمر على استقالل الوطن والعمالة ل�ألج�ن�ب�ي 
بعبداإللھ ونوري السعید وع�ل�ى ك�ام�ل ال�ن�ظ�ام 
الملكي الذي سیطرا علیھ، ح�ی�ث اس�ت�م�ر ھ�ذا 
القصور ف�ي ش�رع�ی�ة ال�ن�ظ�ام أم�ام م�ج�ام�ی�ع 
العراقیین وخاصة الشباب الثوري طوال حقبة 
االربعینیات والخمسینیات. وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
ص��ع��وب��ة ال��ت��واف��ق وال��ت��ع��اون ب��ی��ن األح��زاب 
والقوى السیاسیة المعارضة ل�ل�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي 
بسبب التباین األیدیولوجي فیما بین�ھ�ا، إال أن 
ھذه القوى المعارض�ة ت�م�ك�ن�ت م�ن ال�ت�ح�ال�ف 
سیاسیاً والتنسی�ق م�ع ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي ف�ي 

ت�م�وز  14اسقاط ال�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي ف�ي ث�ورة 
والتي أنجزت استقالل ال�ع�راق ال�ك�ام�ل  1958

وتحرره من ال�ق�وى ال�غ�رب�ی�ة ال�ت�ي س�ی�ط�رت 
، كما سیتم الت�ط�رق ال�ی�ھ ف�ي 1917علیھ منذ 

 .األجزاء القادمة من ھذه المقالة
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وانا اقف عند ھذا الن�ص م�ح�اوال 
االقتراب م�ن�ھ س�ی�اق�ی�ا، م�ح�اول�ة 

م�ن خ�الل   لفھم ال�ن�ص ونس�ق�ی�ا
ال�ن�ص وتش�ری�ح�ھ   تحلی�ل ب�ن�ی�ة

ورصد (الرؤیا، اللغة، ال�ط�ری�ق�ة) 
التعبیریة في لحظة عصف ذھ�ن�ي 

لنا الشاعر ب�ن�ص یش�د   یتمخض
في عنونة (ل�ح�ظ�ة   الذات القارئة

موج ) ال�ت�ي تش�ك�ل�ت ب�الص�ی�غ�ة 
ك�ع�ت�ب�ة اول�ى   الظرفیة الزم�ان�ی�ة

ونصا م�وازی�ا ل�م�ا ی�ح�ت�وی�ھ م�ن 
دالالت فنیة وج�م�ال�ی�ة ذات دالل�ة 
سیمیائیة تحمل في طیات�ھ�ا ق�ی�م�ا 
اخالقیة واجتماعیة وایدیولوجیة، 

ثنائیة ال�ع�الق�ة ب�ی�ن   نص یضمر
الش��رق وال��غ��رب ت��ی��م��ة ل��ی��س��ت 
جدیدة لكن الشاعر اراد تض�م�ن�ھ�ا 

باخ�ت�الف زاوی�ة   بطریقة مختلفة
النظر، وفي لحظة ت�الط�م ال�م�ی�اه 
المتقاذفة بالتتابع وبلغة انزیاحی�ة 
ومفارقة لفظیة یشكل ل�ن�ا ص�ورة 

ینفتح النص ع�ل�ى   جمالیة، حیث
بنیة استھالل ج�م�ی�ل�ة اق�رب ال�ى 
الن�ص ال�وج�ی�ز (ال�ھ�ای�ك�و) ب�ی�ن 

ی��ك��ت��ب ال��ح��وت؛  -ش��رق وغ��رب
لقطة س�ردی�ة م�ك�ث�ف�ة   مسالتھ!،

ی�ع�ب�ر   موحیة وبشعری�ة ط�اغ�ی�ة
عن الرؤیة الفلس�ف�ی�ة ح�ول األن�ا 

  واآلخر كما في نصھ:
 بین شرٍق وغربٍ 

 یَكتُب الحوُت مسالتھِ 
  بِلّوِن جفٍن ازرقٍ 

  یَمیُل في لحظِة الوھجِ 
 إلى ألواٍن سبْع .

((.. "األنا" ھي "أن�ا" ال�غ�رب، 
ھي الغرب ذاتھ، عالیاً، م�ت�ف�وق�اً، 
متم�ی�زاً، راق�ی�اً.. و"األخ�ر" ھ�و 
ب��ال��ن��س��ب��ة ألن��ا ال��غ��رب، ھ��و ك��ل 
الش��ع��وب األخ��رى غ��ی��ر ال��غ��رب 
والتي تصبح موضوعاً لالستعمار 

 1واالستغالل والتحقیر.)
ت�ج�ل��ى ف�ي ال�ن��ص االن�زی��اح ف��ي 
االبنیة المفارقة في قصیدت�ھ ك�م�ا 

 في :
یكتب الح�وت/ اغ�ت�ص�ب ال�م�وج/ 
ھدر دم الجوز/ فساتین الثعاب�ی�ن/ 
ج���ل���ودن���ا ال���م���ق���ھ���ورة/ بُ���ك���ارِة 

 وقد جاء في نصھ:  الشواطئ/
  یقُص حكایةَ مآتمِ 
 سواحَل األطلسِ 

  وكیَف اِغتصَب الموجَ 
  وھدَر دَم الجوِز والبلوِط .

 یحكي
  عن أجساٍد شرقیٍَّة تََسمنْت بالیودِ 

 وبمساحیِق فساتیِن الثعابینْ 

لقد َحّمرْت األطلسی�اُت ش�ف�اھ�ھ�نَّ 
 بِلوِن الطحالِب الُحمِر .

 م8:37لقد أرسلت الیوم، الساعة
 الف شكر

 م8:37لقد أرسلت الیوم، الساعة 
 إلى أحد الصحف  سارسلھا

 م8:37لقد أرسلت الیوم، الساعة 
ممكن ترس�ل�ي ص�ورة ش�خ�ص�ی�ة 

 واضحة لك
ط��ال��ب ق��ام ب��اإلرس��ال ال��ی��وم، 

 م 8:37الساعة 
استطاع الشاعر المزج بین عم�ق 

وجمالیة ال�ل�غ�ة ب�ھ�اج�س   الفكرة
سردي شعري ان ی�ب�ی�ن م�ق�درت�ھ 
االبداعیة ف�ي ال�ت�ش�ك�ی�ل ال�ل�غ�وي 
ی��ع��ت��م��د االس��ل��وب ال��ت��ص��وی��ري 

الذي یضفي على النص   االیحائي
ط��اق��ة ت��أث��ی��ر ع��ال��ی��ة یص��ف ل��ن��ا 
حض���ارة الش���رق ب���م���الم���ح���ھ���ا 
الروحانیة الغامضة، مع بساطتھا 
وتشعبھا كصحراء مقفرة كما ف�ي 

 نصھ:
  لم یسمْع الشرقيُّ صوَت أنثى
  أو عقربةً صحراویَّةً عانساً ،

 تنادي ھیَت لْك ....
  صرخوا

 جئنا إلیكنَّ بِجلوِدنا المقھورةِ 
 وعیوٍن َجفَّ دمُعھا

 ساھرةً على حیتاِن األنبیاءِ 
 وشقاوِة اآللھةِ 

والص��ور   وم�ن خ��الل ال��م�ع�ان��ي 
الذھنیة التي ینقل�ھ�ا ل�ن�ا الش�اع�ر 

الت�ق�ل�ی�دي م�ن   شخصیة المھاجر
الدول المستعمرة إلى عالم الغرب 
المستعمر, شخص�ی�ة ی�رت�ط�م ف�ي 
وضع جنساني م�ن�ف�ت�ح ب�ع�ی�د ك�ل 
البعد عن عالمھ المتزمت ، وم�ن 
خ��الل ال��ن��ص ال��ذي ی��ن��ح��و ال��ى 
التعبی�ر ال�رم�زي دون االش�ارات 
ال���م���ب���اش���رة م���وظ���ف���ا ال���رم���وز 
واالس�اط��ی��ر ال��ت��راث��ی��ة وال��دی��ن��ی��ة 
وال��ت��ن��اص، ی��ت��ج��ل��ى ذل��ك ف��ي 
المف�ردات : ال�ح�وت/ ھ�ی�ت ل�ك/ 
ال���زق���ورات/ االس���ف���ار/االذك���ار/ 
طارق ، ونراه واضح�ا ج�ل�ی�ا ف�ي 

 نصھ:
 جئنا

 بِوجوِھنا المكفھّرةِ 
 وعشقِنا لسمرِة التیِن ،

نلوُذ بأرواِحنا الت�ي أُن�ت�ھ�ك�ْت ف�ي 
 حضرِة األنبیاءِ 

 وقداسِة الزقوراتِ 
 أُنتھكْت باسِم اإلسفارِ 

 واألذكارِ 
 باسِم نُعومِة الَعنبرِ 

 وعطوِر القِش والطلعِ 
 ومراضاِة اآللھة

وم��ن اآلل��ی��ات ال��ت��ي اع��ت��م��دھ��ا 
الشاعر ف�ي ب�ن�اء نص�ھ ال�ن�ث�ري 
ت��ول��ی��د االی��ق��اع ال��داخ��ل��ي وذل��ك  
بتوظیفھ اسلوب التكرار وھو م�ن 
الظواھر االسلوب�ی�ة ذات ال�ق�ی�م�ة 

الذي یمنح ال�ن�ص ج�م�اال   العالیة
وی�ك�س�ب�ھ ث��راًء دالل�ی�اً (ویض�ف��ي 

ال ت�ح�س   ضربات ایقاعیة ممیزة
م�ع�ھ�ا   فقط ، بل ینفعل  بھا االذن

أن   الوجدان ك�ل�ھ ، وھ�ذا ی�ن�ف�ي
یكون ھذا التكرار ضعفا في ط�ب�ع 
الش��اع��ر او ن��ق��ص��ا ف��ي ادوات��ھ 

   كما في : 2الفنیة )
لحظة موج / لحظة الوھج ، ب�ی�ن 

 شرٍق وغربٍ 
یَكتُب الحوُت مسالتِھ/ بی�ن ش�رٍق 
وغرٍب الجئاً من غ�زارِة ال�م�ط�ِر، 

 جئنا إلیكنَّ / جئنا
 بِوجوِھنا، جئنا یا بناُت طارق/

است�ع�اد الش�اع�ر أم�ج�اد ال�ع�رب  
وال�ت�اری�خ ال�ع�ری�ق   وفتوح�ات�ھ�م

بأسل�وب ش�ی�ق دق�ی�ق ال�وص�ف، 
ُمناٌخ ُمحیطيٌّ حیُث ینھمُر ال�م�ط�ر 
بغزارة على مدار الس�ن�ة وی�ن�ت�ج 
ع���ن���ھ نُش���وء م���زارع غ���ن���یَّ���ة، 
وال�ح�دائ�ق ال�غ�ن�اء ف�ك�ان�ت ق�ب�ل��ة 
للناظرین وما تركوه وخلف�وه ل�ن�ا 
من اثار ینطق بالعظمة والجالل . 
دافعا للھ�ج�رة ی�ب�ح�ث ع�ن وط�ن 
وسالم وحیاة ال تشبھ حیات�ن�ا م�ن 
وطن أرھ�ق�ت�ھ األح�زان ودم�رت�ھ 
الحروب واستولوا علیھ لص�وص 
الس��ی���اس��ة وعص���اب��ات ال��ق���ت���ل 
واإلرھاب كان البد من م�الذ ام�ن 

 ورحلة:
 جئنا یا بناُت طارق
  عنَد مضایِق البحارِ 

 نتوسُد الطحالبَ 
  ھنا

  نبحُث عن وطٍن مھاجرٍ 
  مثلنا

 بین شرٍق وغربٍ 
 الجئاً من غزارِة المطرِ 

  وِحلكِة لیٍل .
  نھرُب من حروِب الثلجِ والنھرِ 

 وحروِب طیوِر الزاجِل .
حین ان�ظ�ر ال�ى ھ�ذا ال�ن�ص م�ن 
وجھ نظري كمتلقي سیاقیا یظ�ھ�ر 

العالقة بین الشرق والغ�رب   نوع
عالقة قوة وتحد یتجلى من خ�الل 
ث���ن���ائ���ی���ة ال���رج���ول���ة واالن���وث���ة 
المضمرة ون�م�ط ال�ع�الق�ة م�اب�ی�ن 

رة)، ــــــــ�ھذین الرمـــزین (المذك

عالقة فعل وانفع�ال، 3و(المؤنثة) 
 ایجاب وسلب . كما في نصھ:

  نحن الفاتحوَن لِبُكارةِ 
 الشواطئ

 والممراِت ،
 ستشفُع لنا الكمنجاتُ 

 ودفوُف البّربرِ 
 وقمُم األطلس ْ
 نرطُب شفاَھنا

 بالغیوِم والسماواِت البیضِ 
 نُعفُف ِجلوَدنا المحترقةَ 

  من طغیاِن شھِر آب ْ
 بسھاِد األطلسِ 

 ومناقیِر الببغاواتِ 
 وحسناواِت البحرْ 

اب��دع الش��اع��ر ال��ذي ش��رع ف��ي 
اختیار مفردات لغت�ھ ح�ی�ث غ�ادر 
داللتھا الرتیبة وقفز الى افاق م�ن 
المجاز واالستعارة، تبقى محاول�ھ 
المتلقي من مقاربة افكار الشاع�ر 
اال ان ھ��ن��اك (ال��م��ق��اص��د ف��وق 
النصیة) وقد یراد م�ع�ن�ى آخ�ر او 
كما یعبر عنھ ف�ي ال�ن�ق�د ال�ع�رب�ي 
القدیم (المعنى في قل�ب الش�اع�ر) 
وال��م��ع��ن��ى ال��ك��ل��ي ال��ذي ت��ت��رك��ھ 
القصیدة ف�ي ن�ف�س ال�ق�ارئ ب�ع�د 
الفراغ من قراءتھا ،(معنى ق�د ال 
یوجد في اجزاء النص وف�واص�ل�ھ 
،بل یبنى ب�ط�ری�ق�ة ت�راك�م�ی�ة ف�ي 
زاویة من وعي القارئ الى جانب 

 4المعنى العام للنص)
 لحظةُ موج

 بین شرٍق وغربٍ 
 یَكتُب الحوُت مسالتھِ 

  بِلّوِن جفٍن ازرقٍ 
  یَمیُل في لحظِة الوھجِ 

 إلى ألواٍن سبْع .
  یقُص حكایةَ مآتمِ 
 سواحَل األطلسِ 

  وكیَف اِغتصَب الموجَ 
  وھدَر دَم الجوِز والبلوِط .

 یحكي 
  عن أجساٍد شرقیٍَّة تََسمنْت بالیودِ 

 وبمساحیِق فساتیِن الثعابینْ 
لقد َحّمرْت األطلسی�اُت ش�ف�اھ�ھ�نَّ 

  بِلوِن الطحالِب الُحمِر .
  لم یسمْع الشرقيُّ صوَت أنثى
  أو عقربةً صحراویَّةً عانساً ،

 تنادي ھیَت لْك ....
  صرخوا

 جئنا إلیكنَّ بِجلوِدنا المقھورةِ 
 وعیوٍن َجفَّ دمُعھا

 ساھرةً على حیتاِن األنبیاءِ 
 وشقاوِة اآللھِة .

 جئنا

 بِوجوِھنا المكفھّرةِ 
 وعشقِنا لسمرِة التیِن ،

 نلوُذ بأرواِحنا التي أُنتھكتْ 
 في حضرِة األنبیاءِ  

 وقداسِة الزقوراتِ 
 أُنتھكْت باسِم اإلسفارِ 

 واألذكارِ 
 باسِم نُعومِة الَعنبرِ 

 وعطوِر القِش والطلعِ 
 ومراضاِة اآللھِة .

 جئنا یا بناُت طارق
  عنَد مضایِق البحارِ 

 نتوسُد الطحالبَ 
  ھنا

  نبحُث عن وطٍن مھاجرٍ 
  مثلنا

 بین شرٍق وغربٍ 
 الجئاً من غزارِة المطرِ 

  وِحلكِة لیٍل .
  نھرُب من حروِب الثلجِ والنھرِ 

 وحروِب طیوِر الزاجِل .
 نكّحُل الشرَق بسواِد الكرومِ 

مالِ    ومزاجِ الرِّ
 بھشاشِة مراكَب ال تنجي أحداً ،

 نرطُب شفاَھنا
 بالغیوِم والسماواِت البیضِ 

 نُعفُف ِجلوَدنا المحترقةَ 
  من طغیاِن شھِر آب ْ

 بسھاِد األطلسِ 
 ومناقیِر الببغاواتِ 

 وحسناواِت البحْر .
  نحن الفاتحوَن لِبُكارةِ 

 الشواطئ
 والممراِت ،

 ستشفُع لنا الكمنجاتُ 
 ودفوُف البّربرِ 
 وقمُم األطلس

.................... 
 المصادر

ج��دل االن��ا واآلخ��ر ق��راءات -1
نقدیة، د احمد عبد الحلیم ع�ط�ی�ھ 

مكت�ب�ة م�دب�ول�ي الص�غ�ی�ر  1ى،ط
 . 1997،القاھرة ، 

االسلوبیة الصوفی�ة ف�ي ش�ع�ر -2
، دار  2الحالج ، امان�ي داود، ط

 . 2002مجدالوي، عمان ،
شرق وغرب رجول�ة وان�وث�ة: -3

دراس���ة ف���ي ازم���ة ال���ج���ن���س 
والحض�ارة، ج�ورج ط�راب�ی�ش�ي، 

  .1988دار الطلیعة، بیروت، 
المقاص�د ف�وق ال�ن�ص�ی�ة، أ. د -4

وس��ن ع��ب��د ال��م��ن��ع��م، االدی��ب 
الثقافیة، السنة الس�اب�ع�ة عش�رة، 

ا ك�ان�ون االول   ف�ي 237الع�دد 
2020 . 

  وا .. ما   (ج  )  
   رض اا ا  ة

 اب ما        
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یحیى السماوي شاعر غادر وطنھ ھ�رب�ا إال 
م�ن   أنھ بقي مش�دوداً إل�ى م�ھ�ده ون�ھ�ری�ھ

خالل حبل المع�ان�اة ال�ذي أل�ھ�ب ش�اع�ری�ت�ھ 
كونھ یتمتع بموھبة ِشْعریَّة وفنِّیَّة فذة غ�ن�ی�ة 
باِإلْبداِع ال�ج�م�ی�ل، وألن الش�اع�ر ھ�و م�رآة 
مج�ت�م�ع�ھ دائ�م�ا ل�ذا ت�راه ی�ع�ب�ر م�ن خ�الل 
قصائده عن اآلخرین ، فالشعر ھو ال�ت�ع�ب�ی�ر 
الف�ن�ي ألح�اس�ی�س�ھ ال�داخ�ل�ی�ة ، ف�احس�اس�ھ 
ب��ال��ج��م��ال، ووع��ی��ھ ال��ج��م��ال��ي ل��ألرض 
والحضارة ھو ما منح شعریتھ خصوصیت�ھ�ا 

  الفنیة ومداركھا الشعوریة العمیقة .
فعلى الرغم من االی�غ�ال الس�ردي ال�م�ت�م�ث�ل 
بُمدخ�الت الس�رد ال�م�ت�ت�ال�ی�ة ف�ي نص�وص�ھ 
الشعریة ؛ إال أنھ في الوقت نف�س�ھ انش�غ�ل�ت 
الذات الشاعرة لدیھ بج�م�ال�ی�ات االی�ق�اع ف�ي 
خلق الص�ور ال�ف�ن�ی�ة ال�م�رك�زة ل�ی�ت�خ�ذ م�ن 
التشفیرات ص�ورا ی�ك�ون ل�إلنس�ان وال�ح�ب 
والجمال حضور وجداني موظفاً م�ا ت�ك�ت�ن�زه 
ذاكرتھ المتقدة والمتوھجة من صوٍر ما بی�ن 
طیاتھا، والتي ظلت ملتصق�ة ب�وج�دانِ�ھ ول�م 
تفارقھ. فثمة فعل غنائي/شعري ی�خ�ف�ف م�ن 
وطأة التوالي الس�ردي ف�ي قص�ائ�ده. ف�ذات�ھ 
الشاعرة ، ھي م�ح�ور االرت�ك�از ف�ي أغ�ل�ب 
نص�وص��ھ الش��ع�ری��ة وت��ك�ون ف�ي م�واج��ھ��ة 
جدلیة مع ذات ال�م�وض�وع (اآلخ�ر) ك�ون�ھ�ا 
الوسیلة التعبیریة لصیاغة وجدانھ ال�داخ�ل�ي 
الذي سایر م�ع�ان�اة األن�ا وك�اب�د ظ�ل�م اآلخ�ر 
بقلمھ، ونتاجھ الشعري المفعم ب�ال�ت�رن�ی�م�ات 
األلیمة والمتفائلة في اآلن نفسھ، م�ن خ�الل 
إیقاع تتولّد منھ نظرة ورؤی�ة ذات�یّ�ة ووع�ي 
ذاتي یعبّر عن ذات إنسانیّة ت�ع�ی�ش ص�راع�ا 
تنفجر داخل الذات اوال ثم تخرج من اع�م�اق 
الشاعر قصیدة . لذا ال یتوقف الشاع�ر ع�ن�د 
سرد الواقع كما ھو عل�ى ن�ح�و قص�ص�ي أو 
فوتوغرافي بل یقوم الش�اع�ر بس�رد ال�واق�ع 
المعاد تشكیلھ وتجلیاتھ بأسلوبیة ف�ن�ی�ة ك�ي 

 تحقق للنص مستواه الجمالي والغنائي.

ما تحملھ نصوص�ھ الش�ع�ری�ة م�ن ش�ح�ن�ات 
ت��وت��ری��ة ی��ك��ون اس��اس��ھ��ا م��ح��ور ال��ذات 
الشاعرة، المتأثرة، والعالقة القائ�م�ة ب�ی�ن�ھ�ا 
وبین الصورة التي تصطادھا م�خ�ی�ل�ت�ھ، م�ن 
ذوات ال�ع�الق�ة ال�وط�ی�دة ب�ح�ی�ات�ھ ال�ی�وم�ی��ة 
وذكریاتھ، وخصوصا ع�ن�دم�ا ی�ت�ع�ل�ق األم�ر 
بالحضور الم�ك�ان�ي ل�ع�راقِ�ھ ت�ت�ول�د ال�رؤى، 
وت��ن��ب��ث��ق ال��م��واق��ف، وت��رس��خ ل��م��ع��ان��ي 
متشظیة .. وأجوبة تتجوھ�ر وت�ت�ش�اك�ل م�ع 
وعیھ ومخیلتھ النشطة ل�ت�ن�ت�ج ح�وارا ب�ی�ن 
األن��ا واآلخ��ر /ال��ذات��ي وال��م��وض��وع��ي ك��م��ا 

 یقول:
 وفي دمي حدیقةٌ مذبوحةُ األزھارْ 

 فمن یُقیُل عثرة َ الھارب ِ من ذاكرة ِ النخل ِ
 إلى ذاكرة اإلعصاْر؟

الشاعر ینسج قصائده من الشوق وال�ح�ن�ی�ن 
مثلما ك�ان أج�داده ی�ن�س�ج�ون س�الل�ھ�م م�ن 
سعف النخیل ، مما دفع بنصوصھ الش�ع�ری�ة 
أن تتجدد فیھا الحیاة كي یتنفس القارئ م�ن 

  خاللھا الوجود.
حین تقرأ ش�ع�ره ت�ج�د نص�وص�ھ الش�ع�ری�ة 
تتحرك مثلما تتحرك ال�رم�ال ف�ي الص�ح�راء 
لتبدو لك ماًء فیكون بذل�ك ق�د وف�ر ل�ل�ق�ارئ 
التأمل والتبصر ف�ي مس�ت�ق�ب�ل ھ�ذا الش�ع�ب 
ال��ذي ت��م��ت��د ج��ذوره ال��ى ح��ی��ث ك��ل��ك��ام��ش 

 وأنكیدو.
فعوالمھ ومنطلقاتھ الفكریة تسیر على وف�ق 
معطیات نصوصھ الجمیلة ال�م�ح�م�ل�ة ب�رؤاه 
وتقنیات السرد فنیا وجمالیا لتخرج م�ع�ان�ی�ھ 
الى صور شعریة مشبعة بانعك�اس�ات ورؤى 

 مؤثرة من اجل خلق الدھشة كقولھ :
 فتشُت في كل نفایات حروب القھر 

 عن مدینتي
 فتشُت عن أرومتي

 وعن فرات ٍ ساحٍر عذب ِ...
 وفجأة

 رأیُت نخلة ً على قارعة الدرب...
 ھززتھا

 فانھمر الدمع على ُھدبي
 وعندما ھززت جذع األرض یا ربي

 تساقط العراق في قلبي
في قراءتنا لقصائد الشاعر یحی�ى الس�م�اوي 
تلمسنا ما رسمتھ آالم ال�ت�غ�رب واالغ�ت�راب 
على صفحات مجامی�ع�ھ الش�ع�ری�ة وھ�ذا م�ا 

تعكسھ عنونة مجامیعھ ( ھذه خیم�ت�ي ف�أی�ن 
الوطن ، قصائد في زم�ن الس�ب�ي وال�ب�ك�اء، 
قلبي على وطني، من أغاني المتشرد، ج�رح 
باتساع الوطن، ع�ی�ن�اك ل�ي وط�ن وم�ن�ف�ى، 
البكاء على كتف ال�وط�ن ...) وغ�ی�رھ�ا م�ن 

 المجامیع ...
أن اختیاره لھذه العناوین یدخلك في وظائ�ف 
تعبیریة وانفعالیة وتأثیریة ك�ون�ھ�ا م�ف�ت�اح�ا 

 للبحث عن تحوالت في تجربتھ الشعریة.
ھذه العناوین تجدھا تنسج�م م�ع إش�ت�غ�االت�ھ 
التي ت�ح�ی�ل�ك ال�ى ح�ی�ث ال�ق�ری�ة ب�ج�م�ال�ھ�ا 
وصفاءھا وبساطتھا وع�الق�ات�ھ�ا ال�م�ف�ع�م�ة 
بالحب.. انھا الحنین الى الماضي وال�ت�ش�ب�ث 
بالجذور ... كل ھذا یوح�ي ع�ل�ى ال�م�س�اح�ة 
التي إحتلتھا ال�ق�ری�ة ب�م�ع�ال�م�ھ�ا وج�م�ال�ھ�ا 

 وتراثھا في تجربة الشاعر النفسیة.
فت�ج�رب�ِة الش�اع�ر ی�ح�ی�ى الس�م�اوي غ�ن�ی�ة 
بأب�ع�اِدھ�ا اإلنس�ان�یَّ�ة، وق�درت�ھ ع�ل�ى إی�ق�اظ 
اإلحساس بالجمال لدى المت�ل�ق�ي، ك�ون�ھ أي 
الوطن ھو الذي یعكس ب�م�رآت�ھ ق�ب�الت أم�ھ 
وترانیمھا أمام المھد وش�ق�وق أرج�ل وال�ده 

 وعرق جبینھ الذي روى بھا االرض.
 وكما یقول في قصیدتھ (ترنیمة حب) :

 حبك یا حبیبتي علمني أشیاء
 أضاعني أشیاء

 علمني كیف أكون عاشقا
 أنسج مندیل الھوى من مقل العشب

 ومن زنابق الضیاء
فمق�دار م�ا خ�ی�م ع�ل�ی�ھ وط�ن�ھ م�ن ال�ح�زن 
والخراب فھو بھذا یضیف على قصائده بعداً 
تراجیدیا بایقاع مشحون ب�أح�الم�ھ ع�ل�ى م�ا 
ی��ت��ح��م��ل��ھ��ا ب��ك��ل��م��ات ش��ك��ل��ت ھ��ذه ال��ع��وال��م 
واالسرار التي یثیرھا الوجود االنس�ان�ي م�ن 
أجل عالم أفضل خال�ي م�ن ت�راك�م�ات غ�ب�ار 

 الماضي .
 كما یقول في قصیدتھ :
 ھذه األرض التي نعشق

 ال تنبت ورد الیاسمینْ 
 للغزاة الطامعینْ 
 والفرات الفحلُ 

 ال ینجُب زیتوناً وتینْ 
 في ظالل المارقینْ 

 فأخرجوا من وطني المذبوح شعبا
 وبساتین وأنھاراً وطیْن.

 دوا ا  ا ا 

وي اا  ا   
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 ..تعدت قطارات العمر
 ..وانا احلم ان اصل الى النھایة

 ..مابین محطة واخرى
 اشعر بالقلق الكبیر لما یإتي بعدھما

 وھكذا انا في حیرة دائمة
 اخرج من شرنقة الدخل اخرى

 ..امسك جمرة األلم والحرقة والتوجس
 ..مابین محطة واخرى

 افتح نافذة اطل علیھا
 ثم أعود مسرعا ألغالقھا ثانیةَ 

 ..وكأن شیئا لم یحدث اطالقا
 ..لعلي أرى مایفرح قلبي ولو لمرة واحدة

 ..اال انني الأرى سوى
 مدن مھشمة، وبیوت عتیقة، 

 ..وشوارع یحتویھا التراب
 ماالذي یحدث بحق االلھ

 ..كنت دائماَ اشعر ولو لمرة واحدة
 ..ان ارى مایبھج القلب

 آه
  على تلك األحالم التي تعاندني

 ..بالیقظة او في المنام
 ..في الحقیقة او الخیال

 بعد كل مارأیت
 ..مددت یدي إلى الشباك ثانیةَ 

 وأغلقتھ بكل قوة،
 ورجعت إلى الكرسي الذي مل مني

 لكي اصاحب حلماَ واحداَ 
 وافتح عیني بعد محطة اخرى
 وأرى ان الوضع قد تغیر فعالَ 

 
 

 

...إ م 
 

عـادل عطیـة ـ 
 مصر

 قدني إلیك
 روحي تئن صارخة شوقاً إلیك

 قد تعبت من الشرود عن وجھك
 ومن الركوع للخطیة في الوغى

 قدني إلیك
 أحمل ظالمي وارتجي نورك
 واسابق صحوة مألي رجاء

 ارتشف من فیض نبع فداؤك
 یا حیاة انقذتني من الردي

 قدني إلیك
 ھبني السماء یاسیدي بقربك

 فبقرب حبك حیاة للمدى
 ھذا وعدك األمین فیھ النجاة

 قدني إلیك
 

 و ة
ا 

 

اعتماد حیاوي/ 
  العراق

 
 

 وجاء اللیل یجر جلبابھ بثقل شدید!!
 حثیث الخطى انزعجت خلفھ حبات التراب.. 

 الغبار بقزعات متفرقة  یثیر
وفي یوٍم ذات لیلة ؤاسداف اخذتني ِسنةٌ من نوٍم  

 وطیف..!
 حزمة ضوء وضباب، فٔانا لسُت على ما یرام!! 
 وفوق بساط منقوش من نسیج معتق قدیم.. 
 وفي قبضة الوجود..  یعبر بي بعیدا، 
 ترافقني وتفارقني ٔانايّ  
 من یطالب بي بعد أالن واین انا؟  

 في حلٍم ام في غیھب كون ملكوت ٕانسان !!
أُالمُس بعضي اتحسُس ٔاناملي تتحول اصابعي 

 كثبان في قفارات باھتة موحشة..
  بي تبتلعني االنفاس  یبكي الصمت

 یغرق صوتي في فضاء حنجرتي..
   حولي العمر غیوم  یتدحرج 

 غیاب قاتل  تتھاوى في قعر
  في مدینة غادرتھا الشمس 

 فكانت محض جنون..
 ال یحترفھ اال الطاعن في لغة الروح ..!

وفي سدیم السماء بحار وشواطئ ھي فوضى 
 الحیاة وجموح الخیال، صفاقة وترھات ..

 غفوت وفي صحوي المسُت طیفي
 وھو یحزم حقائبھ ،، 

جیوب بواكیر   عليِّ المح العصافیر التي فرت من 
 الصباح..

 نعم ٔانا األن على ما یرام .. 
  وفي خضم اللیل عادت بي

 سواحل الموج العاتي حیث كنْت ..
 كیف اخرج منھا ٔالفك ٔاسري؟

  مسٌد في عنقي وقیٌد في معصمي
یشدني نحو قاع الذات في مجتمع الخوف 

 والخراف ..
 ال ارید ..صاح صوتي عالیاً ..!

استیقظي فقد نثرت الشمس ضفائرھا وحط بساطي 
 في ٔارض الماء والشعیر..

 في صحٍو ال حلٍم في حقیقة ال وھٍم... 
 عودي فانِت ٔابنة میزوبوتامیا الخضراء

 محفوفة بحفظ السماء. 

  وتطحن رحى األیام
 مشاعرنا وأحالمنا حبا

  وتتركنا فتاتا تذروه الریاح
  وتطعمنا من دموعنا والخیبات خبزا
 معجونة باألسى مصائرنا واألقدار

 وتقتل في قلوبنا بالحب نبضا
   اشتعل منذ سالف عھد والزمان

   فشبنا بدونھ
 شبان  ونحن مازلنا في ریعان الصبا

 سرا  متى تتالقى أرواحنا ولو
 أال یصلك نوحي والھیام

 بیني وبینك عامرة ودا  فیالیتھا األیام
 وبیني وبین اآلخرین جزروشطآن

 أھدھد الشوق في المھد طفال
 بأي ذنب تقتلھ بالفراق والھجران
 وما زادني الحب عمرا ولكن قلبي

 تأسره األحزان  بغیابك
 على النوى  صابر  فطوبى لفؤاد

  حبك ظمآن  ماارتوى من فیض
 كلما أسقیتھ الحب نادى مطالبا

 ھل من مزید ؟ فحبك لي جنة الجنان

ا ر 
 

 نسرین سعود
 سوریا

  ار
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 أحمد مانع الركابي 
  الناصریة 

 
 إذا نســـــوَك فإّن هللا ال ینسى
 فال تُكابْد أیا قلبي وطْب نفسا

 
 غدا یھاجُر ھذا اللیُل عن حلمٍ 

 لم تلَق فیِھ إلى ما تبتغي شمسا
 

 قضیَت عمرا وندري كلّھُ قلقٌ 
 بِھ تُبّدُد عن آمـــــــالَك الیأسا

 
 حتى كأنَّك في أیامِھ جـــــــسدٌ 
 إلى معانیِھ یوما لم تَجْد رأسا

 
 جابھَت دنیاَك عاٍر كّل نازلةٍ 

 في عرِي صدرك ھذا طعنھا أمسى
 

 ثّم احتملَت سنینا طالما َغَرستْ 
 في وسِط قلبَك أوجاعا لھا غرسا

 
 حیُث اتسعَت فضاقْت كّل نازلةٍ 
 وبّت في جلٍد من صخرٍة أقسى

 
 حتى َجعلَت من األفكاِر قافیةً 

 للضوِء تُْسِكُر لو أعطْت لھ كأسا
 

 فأھنأْ بعیشَك عین هللا ناظرةٌ 
 لما تریُد ولیس هللاُ من ینسى

 
 فا�ُ نـــعَم معیٌن حین تسألھُ 
 یُِجیُب حتى ولو نادیتھُ ھمسا



النسیج أو الحیاكة عبارة عن مجموع�ة 
من الخیوط المغزولة معاً، والتي یتكون 
منھا القماش، وتعد صناعة النسیج م�ن 
أك��ث��ر ال��ح��رف ال��ت��ق��ل��ی��دی��ة وال��ق��دی��م��ة 
انتشاراً، إذ ما زال ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ن�اس 
یعت�م�دون ع�ل�ى ال�ن�س�ی�ج ال�ی�دوي ف�ي 
صناعة مالبسھم، أو العمل ع�ل�ى نس�ج 
الصوف الذي اھت�م�ت الس�ی�دات ق�دی�م�اً 
بحیاكتِھ لص�ن�اع�ة ب�ع�ض ال�م�ل�ب�وس�ات 

 الشتویة البسیطة.
حیاكة النسیج حرف�ة أو م�ھ�ن�ة ی�دوی�ة 
ت�ق��ل�ی��دی�ة وھ�ي تص�ن��ی�ع ق�ط��ع ق��م��اش 
باستخدام الخیوط القطنیة ف�ي ال�غ�ال�ب، 
وباستخدام آلة م�رك�ب�ة ت�ع�م�ل بص�ورة 
یدویة، یعتب�ر ال�ن�س�ی�ج واح�د م�ن أھ�م 
الحرف التقلیدیة التي ع�رف�ھ�ا اإلنس�ان 
ویتوارثھا األبناء عن األجداد منذ زم�ن 
بعید جداً، فجذور ھذه ال�ح�رف�ة تض�رب 
في أعماق التاریخ. وھي مھنھ م�ری�ح�ھ 
ومجدیھ اقتصادیا، وغال�ب�ا م�ا ی�م�ارس 
ھذه المھ�ن�ة ن�اس ی�م�ی�ل�ون ال�ى ال�ف�ن 
واألبداع، والح�ای�ك ل�ی�س م�ج�رد رج�ل 
یقوم بنسج البسط واألقم�ش�ة إن�م�ا ھ�و 
فنان وبارع في جعل م�ن�ت�ج�ات�ھ ع�ب�ارة 

 عن لوحات في غایة الجمال والروعة.
عرفت مھنة الحیاكة منذ أقدم العص�ور، 
ویعتق�د ك�ث�ی�ر م�ن ال�ب�اح�ث�ی�ن أن ب�الد 
الرافدین ھي الموط�ن األول ل�ل�ح�ی�اك�ة، 
ك��م��ا أن ال��ف��راع��ن��ة ع��رف��وا ال��ن��ول. 
والحیاكة مھنة طرحت نفسھا منذ القدم 
كض�رورة م�ع�ی�ش�ی�ة ت�ح�تّ�م�ھ�ا ظ��روف 
الحیاة القاسیة ومتطل�ب�ات�ھ�ا، وت�وص�ف 
أنھا (صناعة بیتیة)، ش�ك�ل�ت ن�م�وذج�اً 
ل��إلب��داع ال��ی��دوي، وق��د اع��ت��م��دت ف��ي 
الحقبة الفینیقیة قبل ث�الث�ة آالف س�ن�ة 
ق.م، فكانت األقمشة ال�ف�ی�ن�ی�ق�ی�ة ت�ق�ّدم 
على سواھا لیس فقط ل�ح�س�ن نس�ج�ھ�ا 
وإتقان حیاكتھ�ا ول�ك�ن أیض�اً لص�ب�غ�ھ�ا 
باألرجوان. وخالل الحفریات ف�ي ق�ری�ة 
شاتال ھویوك التركی�ة، ت�م�ك�ن ع�ل�م�اء 
اآلثار من العثور على عینة م�ن نس�ی�ج 
الكتان. وفقا لنتائج البحث، قبل ال�م�ی�الد 

 سنة.  6500بـ 
كما انتشرت حیاكة البسط والسجاد ف�ي 
ال��ع��راق، م��ن��ذ ع��رف اإلنس��ان األول 
العیش في القریة الزراعیة، بع�د أن ت�م 
اختراع الجومة (النول الی�دوي)، وت�ع�د 
حیاكة البساط بألوانھ الزاھیة م�ن أق�دم 
الحرف ال�ی�دوی�ة ف�ي ارض ال�راف�دی�ن، 
وتحدیدا في بدایة الحضارة السومری�ة، 
وانتشرت ع�ل�ى مس�اح�ة األق�وام ال�ت�ي 
عاصرت تلك الح�ض�ارة ال�م�ت�م�ی�زة ف�ي 
الصناعة واألدب وال�ت�ش�ری�ع. وی�ع�ك�س 
اختالف الن�س�ی�ج اخ�ت�الف ال�ح�ض�ارات 
والثقافات، فلكل دولة طاب�ع�ھ�ا ال�م�م�ی�ز 
في األلوان واألنسجة المس�ت�خ�دم�ة ف�ي 
المالبس والمفروشات، حیث تعد أیض�ا 
من أھم الحرف التقلیدیة ال�ت�ي تض�رب 
ج��ذورھ��ا ف��ي أع��م��اق ال��ت��اری��خ. وف��ي 
العراق عرف�ت ح�رف�ة ح�ی�اك�ة ال�ب�س�اط 
الشعبي ذي األلوان الزاھیة والص�ن�اع�ة 
المتینة، التي عرفھا اإلنسان وت�وارث�ھ�ا 
جیال بعد جی�ل، واس�ت�ط�اع�ت أن ت�ل�ب�ي 
معظم حاجات المواطن وعرفت بأناقتھا 

 ودقة صناعتھا.
الحیاكة طریقة لشبك الخیوط وتحویلھ�ا 
إلى قماش، والقماش المحاك یتألف من 
عدد من صف�وف ال�ح�ل�ق�ات ال�م�ت�ت�ال�ی�ة 

وتسمى غرًزا، ومع تقدم الص�ف أث�ن�اء 
ال�ح�ی�اك��ة تس�ح��ب ح�ل�ق��ة ج�دی��دة ع�ب��ر 
الحلقات القدیمة. وتكون الغرز النش�ط�ة 
محتجزة بواسط�ة اإلب�ر ح�ت�ى ت�ت�م�ك�ن 
الغرزة التال�ی�ة م�ن ال�م�رور ع�ب�ر ھ�ذه 
الغرزة، وھذه العملیة في النھایة ت�ن�ت�ج 
القماش الذي یستخدم غالباً للب�ط�ان�ی�ات 

 والمالبس. 
تنجز الحی�اك�ة ب�ال�ی�د أو ب�واس�ط�ة آل�ة 
تسمى (الجوم�ة)، وت�وج�د ال�ع�دی�د م�ن 
األسالیب والطرق في الحیاكة ال�ی�دوی�ة. 
ی�م�ك�ن اس�ت�خ�دام أن��واع م�خ�ت�ل�ف�ة م��ن 
الخیوط واإلبر لتحقیق تنوع في ال�م�واد 
المحاكة، وھذه األدوات تعطي ال�ق�ط�ع�ة 
النھائیة لونًا م�خ�ت�ل�فً�ا وس�ط�ًح�ا ووزنً�ا 
ومتانة. وم�ن ال�ع�وام�ل األخ�رى ال�ت�ي 

 تؤثر على النتیجة النھائیة شكل 
اإلبرة، والسم�اك�ة واألل�ی�اف ال�م�ك�ون�ة 

 للخیوط وتضخیم الخیوط. 
ال ت��خ��ل��و م��دن وق��رى ال��ع��راق م��ن 
الحائكین والحائكات، ال�ذی�ن ی�ن�س�ج�ون 
یدویا البساط أو الق�م�اش مس�ت�خ�دم�ی�ن 
(الجومة) ك�آل�ة ب�دائ�ی�ة إلن�ت�اج أج�م�ل 
البسط وكذلك السجاد، ونجد في ال�ق�رى 
واألری���اف الس���ج���اد ال���ی���دوي ی���زی���ن 
الجدران ویغ�ط�ي األرض ب�ق�ط�ع ح�م�ر 
مزركشة، تجعل المكان ل�وح�ة ج�م�ی�ل�ة 
من األلوان المتناسقة، ویصنع ال�ب�س�اط 
ب��آل��ة (ال��ج��وم��ة) ال��ت��ي ت��ن��ت��ش��ر ف��ي 
محافظات وسط وجنوب العراق، ح�ی�ث 
یمتاز البساط فیھا بتقنیة نسجھ الدقیق�ة 
تزینھ نقوش منھا الن�ج�وم وال�م�ث�ل�ث�ات 
والمثمنات وأحیانا النقوش المستق�ی�م�ة 

 على شكل مساطر متناسقة األلوان.
وھنا تأتي براع�ة ال�ح�ائ�ك ف�ي اخ�ت�ی�ار 
األلوان واألشكال الھندسیة، بما ی�ت�الءم 
مع البیئة، فتك�ون األل�وان م�ت�ج�انس�ة، 
والرسوم على ال�ق�م�اش ب�ع�دد ال�خ�ی�ط، 
فیتم اختیار خیوط صغیرة وھي مجھ�زة 
مس�ب�ق�اً ب�األل�وان ال��م�راد إدخ�ال�ھ�ا ف��ي 
المنتج، لتك�ون ج�اھ�زة ل�ت�دخ�ل ض�م�ن 
الشكل المراد ت�ط�ب�ی�ق�ھ، وم�ن األش�ك�ال 
التي یتم تطبیقھا على البساط مثال رسم 
أشكال ھندس�ی�ة، وم�ن ال�م�م�ك�ن أیض�اً 
رسم بعض حیوانات ال�ب�ادی�ة، ك�ال�ذئ�ب 
والغزال والطیر الحر وال�ج�م�ل، وك�ذل�ك 
تدخل رسمة الكعبة المشرفة والم�س�ج�د 
النبوي الشریف والمسجد األقص�ى ف�ي 
القطع المعدة للص�الة ع�ل�ی�ھ�ا (مس�اج�د 
الصالة)، أو المعدة للتعلیق على الحائط 
كنوع من ال�زی�ن�ة، وم�ن�ت�وج�ات ت�زی�ن 
البیوت الریفیة تكون أحج�ام م�خ�ت�ل�ف�ة، 
وباستخدام خی�وط م�ن مص�ادر ع�دی�دة 

 كالصوف والقطن والكتان.

ویمكن الحیاكة من (الخرق) وھ�ي م�ن 
بقایا األلبسة، وذلك لصناعة ك�ث�ی�ر م�ن 
القطع التي تستخدم في المنازل كأغطیة 
الوسائد، أو لحیاكة السرج الذي یوضع 
على ظھر ح�ی�وان�ات ال�رك�وب، وك�ذل�ك 
ننسج السوح الم�س�ت�خ�دم�ة ف�ي ب�ی�وت 

 الشعر وبیوت أھل الریف.
الجومة من أقدم اآلالت ال�ی�دوی�ة، ھ�ذه 
اآللة  وتسمى ف�ي ب�ع�ض ال�م�ح�اف�ظ�ات 
(النول)، وتتكون من ھیكل خشبي عل�ى 
شكل مستطیل ومؤلف من عدة طبقات، 
ویدخل الحدید في تركیبھا ولكن بأجزاء 
بسیطة، وتوضع (الج�وم�ة) ف�ي ح�ف�رة 

س�م، وت�ت�أل�ف م�ن  80  -70بعمق من 
عدة أجزاء منھا (المطواة) وھي عبارة 
عن قطعة خش�ب�ی�ة ی�ل�ف ع�ل�ی�ھ�ا ن�ات�ج 
النسج حتى ال یالمس األرض وی�ت�س�خ، 
وكذلك حتى ال ی�ع�ی�ق ال�ح�ائ�ك، وی�ل�ف 
علیھا الناتج بواس�ط�ة ق�ط�ع�ة ح�دی�دی�ة 

سم وتقوم بقلب قطعة الخشب 60بطول 
مجرد تحریكھا وم�ن أھ�م األج�زاء ھ�و 
(ال�دف�اف)  وھ�ي دف�ت�ان م�ن ال�خ�ش��ب 
ع��ل��وی��ة وس��ف��ل��ی��ة م��ھ��م��ت��ھ��ا ت��ع��ش��ی��ق 
الصوف، والذي یتخللھا (ال�ب�زار) وھ�و 
مؤلف من حدید وخشب حیث ی�م�ر م�ن 
بین خیوط الص�وف ح�ام�الً م�ع�ھ خ�ی�ط 
ج�ان�ب�ي ل�ی�س�اع�د ع�ل�ى ت�م�اس�ك ن�ات��ج 
ال��ن��س��ج. وم��ن أھ��م أج��زاء ال��ج��وم��ة 
(الدواسات)، وھي من الخشب ومعل�ق�ة 
بالنیرة ومؤلفة من أرب�ع عص�ي ت�دخ�ل 
منھا الخیطان إل�ى ال�ب�زار، وم�ھ�م�ت�ھ�ا 
تنظیم عملیة دخول ال�خ�ی�ط�ان، وك�ذل�ك 
(الغمازات) وھي قطع خشبیة مرب�وط�ة 
بخیطان على النی�رة وم�ع�ل�ق�ة ب�ب�واري 
الحدید من األعلى، وللجومة آلیة ع�م�ل 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ك��رار م��ج��م��وع��ة م��ن 
الخطوات تتم بالتناوب وذلك ل�ت�ع�ش�ی�ق 
الخیوط بعضھا مع بعض، حتى ت�ع�ط�ي 
ب�ال�م�ح��ص�ل�ة نس�ی�ج��اً ب�أل��وان وأش�ك��ال 
مختلفة، وذلك بحسب أذواق الحائ�ك أو 

 المشتري.
رافقت الجومة سكان الرافدین منذ فج�ر 
الح�ض�ارات األول�ى ال�ت�ي ق�ام�ت ع�ل�ى 
ضفافھ، حیث تعرض لنا إحدى الرس�وم 
الجداریة التي ع�ث�ر ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي م�اري 
لوحة لرجال یحیكون المنسوجات ع�ل�ى 
ھ��ذه اآلل��ة، م��ا یش��ك��ل ش��اھ��دا ع��ل��ى 
عراقتھا وقدمھا، ألن المنسوجات ال�ت�ي 
تعطیھا مفیدة ف�ي االس�ت�خ�دام ال�ی�وم�ي 
لإلنسان، إضافة لما تتمتع بھ من قی�م�ة 
فنیة، وكذلك ظھرت ضم�ن ال�رس�وم�ات 
ال��ج��داری��ة ف��ي (ت��ل ب��ق��رص) األث��ري 

ق.م، والذي یقع شرق�ي م�دی�ن�ة  6900

 كم.  35(دیر الزور) بحوالي 
وطریقة العمل ف�ي ال�ب�دای�ة ی�ت�م وض�ع 
خیوط الصوف على (ال�ج�وم�ة) وی�ح�دد 
طولھا بحسب القطعة ال�م�راد نس�ج�ھ�ا، 
بعد ذلك یكبس عل�ى ال�دواس�ة ال�ی�م�ن�ى 
ب�واس�ط�ة ال�ق�دم ال�ی�م�ن�ى، ف�ی�ت�م ب�ھ��ذه 
العملیة فتح السدى أي ال�خ�ی�وط، وھ�ن�ا 
یأتي دور المكوك الذي ی�ن�ق�ل ب�واس�ط�ة 
الید الیمنى إلى ج�ھ�ة ال�ی�س�ار، ب�ع�دھ�ا 
یكبس على الدواسة الیس�رى ب�واس�ط�ة 
القدم الیسرى لتصبح العملی�ة ع�ك�س�ی�ة 

 من أجل تعشیق الخیوط.
أم�ا أن�واع ال�خ��ی�وط ف�ت��ك�ون ط�ب��ی�ع��ی��ة 
مص��درھ��ا ح��ی���وان��ي م��ث���ل الص���وف 
وال��ح��ری��ر، أو مص��درھ��ا ن��ب��ات م��ث��ل 
القطن، وخیوط الصوف مناسبة ل�ن�س�ج 
البطانیات والش�ال ال�ذي ی�وض�ع ع�ل�ى 
الرقبة، وخیوط القطن م�ن�اس�ب�ة ل�ع�م�ل 
المالبس بجمیع أنواعھا، وأختار الخیط 
یحدد إذا كان الشغل شتوي أم ص�ی�ف�ي، 
وكذلك تستعمل خیوط الحریر ل�ن�ھ�ای�ات 
الم�ف�ارش وط�اوالت ال�زف�اف أو نس�ج 
فس��ات��ی��ن الس��ھ��رة أو ل��ع��م��ل ب��ع��ض 
اإلكسسوارات، إلضافتھا على المالب�س 
لتبدو أكثر أناقة، وحالیا یستعمل خی�وط 
صناعیة تركیبة المخل�وط�ة ك�ال�ن�ای�ل�ون 
ویس��ت��خ��دم��ون ھ��ذه ال��خ��ی��وط لص��ن��ع 

 المفارش وصنع الحقائب، والمالبس.
غزل الصوف من أھم الح�رف ال�ی�دوی�ة 
التي ظھرت منذ آالف الس�ن�ی�ن، وك�ان 
لھا الفضل في صناعة ال�ث�ی�اب وب�ع�ض 
األثاث المنزلي، مثل السجاد والمفارش 
والوسائد وال�ل�ح�ف وال�ف�رش�ات، وت�ت�م 
عمل�ی�ة ال�غ�زل الص�وف ب�واس�ط�ة أداة 
خشبیة یدویة بسیط�ة ت�دع�ى ال�م�غ�زل، 
وقد كانت نس�اء األری�اف یس�ت�ع�م�ل�ن�ھ�ا 
لغزل الخیوط التي تستعمل ف�ي ح�ی�اك�ة 

ال��م��الب��س واألث��اث ال��م��ن��زل��ي ال��ری��ف��ي 
التراثي، وأیضا لبی�ع ج�زءا م�ن�ھ�ا م�ن 
أجل الكسب المادي. وال�م�غ�زل ل�م�ن ال 
یعرفھ ھو عبارة ع�ن س�ن�ب�ل�ة خش�ب�ی�ة 
بثقل أما في األعلى أو وف�ي ال�وس�ط أو 
في األسفل على شكل دائري، وقد وج�د 
ال��م��غ��زل ف��ي ال��ع��دی��د م��ن ال��ح��ف��ری��ات 
القدیمة. تمر عملیة غزل الصوف ب�ع�دة 
مراحل حتى یص�ب�ح بش�ك�ل�ھ ال�ن�ھ�ائ�ي، 
وھذه المراحل ھي، ق�ص الص�وف م�ن 
ال�خ�راف وت�ن�ظ�ی�ف�ھ ی�دوی�اً م�ن ب�ع�ض 
المواد العالقة فیھ، ثم غسل�ھ أك�ث�ر م�ن 
مرة بالماء حتى یصبح ن�ظ�ی�ف�اً ت�م�ام�اً، 

وبعد ذلك ینشر في الشمس ل�ع�دة أی�ام، 
ح��ت��ى ی��ج��ف بش��ك��ل ك��ام��ل ویس��ھ��ل 
استخدامھ. ثم یتم تنفیشھ یدوی�اً ف�ی�زی�د 
حجمھ، باإلضافة إلى تفكیك كافة ال�ع�ق�د 
منھ لیسھل غزلھ. یغزل الص�وف ج�ی�داً 
من خالل لف�ھ ی�دوی�اً، وذل�ك م�ن خ�الل 
الضغط علیھ حت�ى یص�ب�ح ع�ل�ى ش�ك�ل 
خیوط طویلة ورفیعة نوعاً ما. بعد ذل�ك 
یت�م وض�ع ك�ل خ�ی�ط�ی�ن رف�ی�ع�ی�ن م�ن 
الصوف معاً، ثم برمھما لیصب�ح�ا ع�ل�ى 
شكل خیط طویل. وفي النھای�ة ت�ج�م�ی�ع 
مجموعة كبی�رة م�ن خ�ی�ط�ان الص�وف 
رت ع�ل�ى ش�ك�ل رزم ك�ب�ی�رة،  التي حضِّ
ووضعھا جانباً للتمھید لصبغھا ب�أل�وان 

 متعددة.
ومع بدایة ال�ق�رن الس�اب�ع عش�ر، ق�ام  

النساجون الھولندیون بتط�وی�ر وس�ائ�ل 
محسنة لصباغة األقمشة وتش�ط�ی�ب�ھ�ا. 
ولكن ظھر التقدم ال�ك�ب�ی�ر ف�ي ص�ن�اع�ة 
النسیج م�ع ال�ث�ورة الص�ن�اع�ی�ة، ال�ت�ي 
بدأت في إنجلترا في أوائل القرن الثامن 
عش���ر، وف���ي ال���واق���ع ف���إن ال���ث���ورة 
الص��ن��اع��ی��ة ھ��ي ف��ي ال��ح��ق��ی��ق��ة ث��ورة 
نس��ی��ج��ی��ة، ح��ی��ث ص��اح��ب ال��ث��ورة 
الص��ن��اع��ی��ة ف��ی��ض م��ن االخ��ت��راع��ات 
اإلن��ج��ل��ی��زی��ة ال��ت��ي أدت إل��ى زی��ادة 

 مستفیضة في إنتاج الخیوط والنسیج.
م ق�ام ال�م�ھ�ن�دس ج�ون 1733في عام 

ك�اي ب�اخ�ت�راع ال�م��ك�وك ال�ط�ائ�ر، وق��د 
ساعد ذلك النساجین في إمرار ال�ح�ش�و 
��داة آل��یً��ا ب��دالً م��ن  خ��الل خ��ی��وط السَّ

م ق�ام 1764األسلوب الیدوي. وفي عام 
نساج یسمى جیمس ھرگریفز باخ�ت�راع 
دوالب الغزل، الذي یمكنھ أن یغزل أكثر 
من خیط في ال�وق�ت ن�ف�س�ھ. وف�ي ع�ام 

م تمكن ریتشارد أرك�رای�ت ال�ذي 1769
كان عملھ األص�ل�ي ح�القً�ا، ب�اك�ت�ش�اف 
اإلطار المائي وآلة ال�غ�زل ال�ت�ي ت�ع�م�ل 
�اج ی�دع�ى  بالط�اق�ة ال�م�ائ�ی�ة. وق�ام نَسَّ

م 1779ص��م��وی��ل ك��روم��پ��ت��ون ع��ام 
بتصنیع المیول. وجمعت ھذه اآللة بی�ن 
مزایا اإلطار ال�م�ائ�ي وال�م�غ�زل وح�ل�ت 
ھذه اآللة تدریجیًا مح�ل�ھ�م�ا. وف�ي ع�ام 

م سجل رجل دین أنگلیكان�ي أول 1785
 نول آلي.

............................. 
 مصادر: 
نش��ر   –ت�واص�ل اج��ت�م�اع�ي   –وك�االت 

 محرري الموقع

  23 ج/ أ زن    

  ا (اج)
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السؤال الذي یوج�ھ ال�ى ال�م�رأة   
 : مرارا

ع��ل��ى م��اذا ت��ب��ح��ث��ی��ن؟ وم��اذا 
  تریدین؟.

من الواضح ان الكثیر من الن�س�اء 
ال یملكن أو یعرفن اإلج�اب�ة ع�ل�ى 
ھ��ذا الس��ؤال ال��ج��وھ��ري وذل��ك 
بسبب عدم معرفة ال�ك�ث�ی�ر م�ن�ھ�ن 

 لحقیقة أنفسھن و ذواتھن.
وما تعرفینھ عن ن�ف�س�ِك ك�ام�رأة  

في الحقیقة ھو المفھوم ال�ن�م�ط�ي 
  . والنسخة البدائیة للمراة فقط

وأما النسخة األصلیة الم�ط�ورة ال 
تعرفینھا، ألنك وضعِت طاقتِك ف�ي 

 وضع الدفاع عن نفسِك. 
ولم تنتبھي على طاقت�ِك الض�ائ�ع�ة 
والمھدورة التي ت�ت�م�ث�ل ب�ال�ط�اق�ة 
الروح�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة وال�ع�اط�ف�ی�ة 

 . والجسدیة
ل��ذل��ك ل��و ت��ح��ك��م��ِت ف��ي ط��اق��ات��ِك 
الممیزة ستصبحین بطبیعة الح�ال، 

أن ت�ج�دي ال�ن�س�خ�ة   قادرة ع�ل�ى
األصلیة والمطورة عن شخصی�ت�ِك 
ونفسِك الفریدة والمتفردة، وال�ت�ي 
تكمن فی�ھ�ا إم�ك�ان�ی�ات�ِك وق�درات�ِك 
الكب�ی�رة واالم�ك�ان�ی�ات اإلب�داع�ی�ة 

 .الخالقة وھي أبعد مما تتخیلي
حیث تخل�ق م�ن�ِك ام�رأة ن�اج�ح�ة  

وقویة و مؤثرة للغایة، واذا أردِت 
أمتالك تبصر عمی�ق ف�ي ال�ح�ی�اة، 
علیك أن تس�م�ع�ي راي االخ�ری�ن 
بك، وال یعني بالضرورة ل�ِك رأي 

 .اآلخرین بِك شیئا
 

وعندما وقفِت على الحیاد ل�ل�دف�اع 
عن نفسِك، ت�م�خ�ض�ت إن�ج�ازات�ِك 
التي حققتیھا ع�ن ال�ن�س�خ�ة ال�ت�ي 
خلقوھا لِك. ن�ت�ی�ج�ة ع�دم ال�وع�ي 
بالذات واصبحِت مرھ�ون�ة ب�ح�ال�ة 

 الخوف الذي سیطر علیِك. 
وجوھر ك�ی�ان�ِك   الذي سیدمر ذاتكِ 

ولن تعرفي نسختِك األصلیة ال�ت�ي 
تمنح لك ق�درة ال�ت�ع�ب�ی�رع�ن ذات�ِك 
الحقیقة بكل حریة. واذا لم تتعلمي 
كیف�ی�ة اس�ت�ع�م�ال ط�اق�ت�ِك ب�وع�ي 
ومھارة سوف تعتقدین دائم�ا ب�أن 
العالم غیر منصف معِك. وتضل�ی�ن 

ن�ف�س�ِك   في حالة دفاع مزریة ع�ن
وأن��ت ت��ق��ب��ع��ی��ن م��رھ��ون��ة ل��ھ��ذه 
النسخة التي جعلوِك م�ن خ�الل�ھ�ا 
تخوضی�ن م�ع�ارك ف�ي ال�ح�ی�اة ال 
ت��ع��ن��ی��ِك. وأن��ت��ص��رت��ي ف��ي ھ��ذه 
المعارك التي حاولتي أن تتفادی�ھ�ا 
رغماً عنِك، ولما ف�ق�دِت ح�م�اس�ِك 
وط��م��وح��ِك ف��ق��دِت ك��ل م��واھ��ب��ِك. 

علموِك أن األخالق ھي أن تكون�ي 
ئة ال�ف اصادقة مرة حتى تكذبي م

مرة على نفسِك، ض�ی�ع�ت�ي وق�ت�ِك 
في أن تتعلمي أشیاء ال ت�ح�ب�ی�ن�ھ�ا 
م�ن أج�ل أرض�اء اآلخ�ری�ن وم�ن 
أجل أن تكملي حی�ات�ِك ب�ال�ط�ری�ق�ة 
التي خلقوھا لِك. وفرض�وا ع�ل�ی�ِك 

كذل�ك   أشیاء ال تحبینھا في داخلكِ 
ع��ل��م��ت��ي أوالدِك ع��ل��ى أش��ی��اء ال 
یحبون�ھ�ا ول�م ت�ح�ب�ی�ن�ھ�ا. وك�ل�م�ا 
حاولتي أن تبحثي ع�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة 
ت�ت�ج�م��ع ح�ول�ِك آراء وف�رض�ی��ات 
المجتمع واالش�اع�ات واألك�اذی�ب، 
وال��خ��وف، وال��ق��ل��ق، أو م��م��ك��ن 
أفكارِك المرتبطة بأحاسیسِك ح�ول 
أمور تخ�اف�ی�ن م�ن م�ع�رف�ت�ھ�ا اذا 
خرجِت خارج النط�اق ال�ت�ق�ل�ی�دي، 
وامتلكتي مھ�ارة ال�ت�ف�ك�ی�ر خ�ارج 
الصندوق. ألن أحاسیسِك تحكم�ھ�ا 
ق�وان��ی�ن وم�ع��ت�ق��دات وأرت��ب�اط��ات 
بأشیاء ت�ن�اف�ي نس�خ�ت�ِك األص�ل�ی�ة 

 والمطورة.
وھ��ذه ال��ح��رب الض��روس ال��ت��ي 
جعلوِك تخ�وض�ی�ن�ھ�ا ب�ی�ن أرادت�ِك 
ووجودِك في الحیاة، عل�م�وِك م�ن 
خ��الل��ھ��ا ل��غ��ة م��ل��ی��ئ��ة ب��األش��ب��اح 

والخ�وف وال�ع�ی�وب وال�ن�ق�ائ�ض، 
لذلك حجموا طاقاتِك وقدراتِك التي 
وھبھا هللا لِك، ولم تست�ط�ی�ع�ي أن 
تعبري عن ذاتِك بحریة واصب�ح�ِت 
جسد بال روح ضائعة بین دھ�ال�ی�ز 
ال�ح��ی��اة وم�ت��اھ��ات��ھ��ا، واق��ف��ة ف��ي 

ال�دف�اع ع�ن ن�ف�س�ِك، ل�ذل�ك   حالة
یجب علی�ِك أن ت�راج�ع�ي ط�ری�ق�ة 
ارتباطِك وت�واص�ل�ِك م�ع األش�ی�اء 
من حولِك بصورة متوازنة، ب�دون 
أن ت��ج��ادل��ی��ن أو ت��ن��ق��دی��ن أو 
تش��ت��رط��ی��ن أو ت��خ��ض��ع��ی��ھ��ا ألي 
نموذج تعرفیھ من األیدیولوجیات. 
یج�ب أن ت�ب�ح�ث�ي ع�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة 
وتبذلي جھ�ودِك ف�ي ط�ل�ب ال�ع�ل�م 
وال��م��ع��رف��ة ل��ك��ي ال ت��ك��ون��ي آداه 
أستغالل ال یمكن ضبط�ھ�ا. وح�ت�ى 
تتمكن�ي م�ن أدارة ال�م�واق�ف ف�ي 
ح��ی��ات��ك اال م��ن خ��الل ال��م��ع��رف��ة 
وال��وع��ي ال��ذات��ي. اذا ك��ان ل��دی��ِك 
عین�ان ل�ت�ری�ن ب�ھ�م�ا و إحس�اس 
صادق ل�ت�ش�ع�ري ب�ال�ح�ی�اة داخ�ل 
ذاتِك وخارجھا فكل شيء سی�ك�ون 

 معجزة. 
وستكون ن�ظ�رت�ِك ف�ي ع�ی�ون أي 
شخص مبدع وعبقري وممیز كم�ا 

تنظرین الى نفسِك ولم�ا ت�ن�ظ�ری�ن 
الى جمال الطبی�ع�ة وال�ى الس�م�اء 
واألرض وال��ب��ح��ر أو ال��ج��ب���ال 
ستنظرین الى نفسك ھذه ھي أن�ِت 
نسختِك االصلیة، ستج�دی�ن ال�ك�ن�ز 
الدفین في داخلِك. ل�ك�ن اذا ب�ق�ی�ت 
تدافعین عن نفسِك وتخضعین ال�ى 
برامج التلق�ی�ن واالنص�ی�اع آلراء 
اآلخرین لن تصلین الى ذلك الكن�ز 

عناص�ر   الدفین الذي یحتوي على
ت��ك��وی��ن ط��ب��ی��ع��ت��ِك ال��روح��ی��ة 
وال��ج��س��دی��ة. ول��ن ت��ع��رف��ي م��دى 
توھج ھذه العناصر في داخلِك ك�ي 
تطورینھا. لذلك ی�ج�ب أن ت�ع�ط�ي 
قلبِك وسم�ع�ِك وف�ك�رِك س�ع�ة ف�ي 
البحث والتأمل عن السر والمع�ن�ى 
الحقیقي لوجودِك في ھذا الكون... 
ویجب أن تتعلم�ي أن ال�ح�ی�اة ل�ن 
تقف عند وجعِك ولن یكترث العالم 
آلنی�ن ال�ح�زن ف�ي ص�وت�ِك وأن�ت 
واقفة في حال�ة ض�ع�ف ت�داف�ع�ی�ن 
عن نفسِك. إذا لم تم�ن�ح�ي ن�ف�س�ك 
القوة فلن تجدیھا م�غ�ل�ف�ة أم�ام�ِك. 
العطاء الحقیقي ی�أت�ي م�ن ال�ق�وة 
ولیس من الضعف وال یكون عل�ى 
حساب صاحب�ھ أب�دا، ال ت�خ�ت�اري 
لتكوني شم�ع�ة ت�ح�ت�رق ل�ت�ض�يء 
ط��ری��ق غ��ی��رھ��ا، وإن��م��ا اخ��ت��اري 
لنفسِك أن تكون�ي ش�ج�رة م�ث�م�رة 
تنمو وتتطور فتطعم وتظل وتسع�د 

 من حولھا وھي سعیدة. 
اذا أردت���ي أن ت���ك���ون���ي ام���رأة 

ی�ج�ب أال ت�ف�ك�ري ال�ى أی�ن   حرة
ستأخذِك ال�ح�ی�اة ع�ل�ی�ِك ف�ق�ط أن 
ت��ف��ك��ري ال��ى أی��ن ت��ری��دی��ن أن��ِت 
أخذھا. ولما تصغین الى ش�م�ول�ی�ة 
الوجود كل ش�يء ھ�و م�وس�ی�ق�ي 
وم��ت��ن��اغ��م. أن ج��م��ال ال��ح��ی��اة 
وعظمتھا ال ت�ع�رف�ی�ھ�ا إال ع�ن�دم�ا 
تنخ�رط�ی�ن ك�ل�ی�ا ف�ي ك�ل م�ا ھ�و 
موجود. أنت كوك�ب ی�ن�ی�ر س�م�اء 

(شكسب�ی�ر):   الحیاة"، وكما یقول
المرأة كوكب یس�ت�ن�ی�ر ب�ھ ال�رج�ل 
وم�ن غ��ی�رھ��ا ی��ب�ی��ت ال�رج��ل ف��ي 

 .الظالم

 اء : 
  مِ ا وارة

 
 دنیا علي الحسني / العراق 

 ”...          أ    ءأ 
            أن أ و ء اإر

....ِ  ا  ِ “ 



في الیوم العالمي للشعر اس�ت�ف�زت�ن�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن   
الذكریات البعیدة جدا و التي طالما سعیت لنسی�ان�ھ�ا 
حتى أني عملت لھا مقبرة ,لكن ب�ھ�ذا ال�ی�وم ق�ررت 
أن أكون مغامرة مثل لصوص الم�داف�ن وأن�ب�ش م�ا 
بتلك القب�ور وأخ�رج ب�ع�ض م�وم�ی�اءات ذك�ری�ات�ي 

 .وأضعھا بمتحف سیرتي األدبیة
 

 !!..ال أتذكر كیف أصبحت أمیُل للكتابة
كل ما أعرفھ حین كنُت بعمِر الح�ادی�ِة عش�ر وم�ث�َل 

 . أي طفل یأخذ كتبھ تحت إبطیھ و یذاكر
وألني منذ ط�ف�ول�ت�ي أم�ی�ل ال�ى ال�ع�زل�ة وال أج�ی�د 
الجلوس كثیراً مع أخوتي وأخواتي ك�ن�ت أس�ت�م�ت�ُع 
جداً حیَن أجلس وحدي وألني ولدت في ب�ی�ت یش�اُر 
إلیِھ بالثراء ولم ت�ك�ن ط�ف�ول�ت�ي مص�اب�ةٌ ب�ط�ع�ن�اِت 
الحرماِن كنُت طفلةً متوازنةً روح�ی�اً وع�اط�ف�ی�اً وال 

وأغ�ل�ى ش�يٍء   سیما أني الصغ�رى وم�دل�ل�ة أب�ی�ھ�ا
 .بدنیاه

أجمع ك�ت�ب�ي ودف�ات�ري وق�ل�م�ي ال�رص�اص وأت�خ�ذ 
زاویةً بعیدةً من سطِح الب�ی�ِت ألج�ل�س م�ع ق�ط�ط�ي 
ودجاجاِت أمي تحوُم حولي, أنھي دروس�ي ث�م أب�دأ 
بتدویِن مذكراتي الیومیِة .. كانت عبارةً عن ھ�م�وٍم 

 .طفولیٍة مضحكة
 كان كل ھدفي في الحیاِة أن أكون رسامةً مشھ�ورةً 

مصروفي الیومي كنُت أدخر بعضھ ألشتري الم�زی�د 
 .من األلوان وكراسات الرسم

قص�َص أط�ف�اٍل وال زل�ُت  كان أوُل كتابین أقتنیتھما
 -اتذكر عناوینھما: (ال�ف�ی�ل ف�ي غ�اب�ة ال�ع�ص�اف�ی�ر 

 ).ومالیین القطط
ملخُصھا أن فی�الً ص�غ�ی�راً ھ�رَب م�ن  القصة األولى

والدتھ وذھ�ب ب�ات�ج�اِه ال�غ�اب�ِة ل�ی�ص�ب�َح عص�ف�وراً 
 !!..یستمتُع بالطیران

كانت فیھا حكٌم ومواعظٌ تعلمنا ك�أط�ف�ال وت�م�ن�ح�ن�ا 
القدرةَ على ال�ت�خ�ی�ی�ل أب�ع�د.. أم�ا األخ�رى ف�ك�ان�ت 
تتحدُث عن ام�رأٍة ع�ج�وٍز ت�ح�ب ال�ق�ط�ط وت�ع�ط�ف 
علیھا وكلما وجدت قطة في الشارع آوتھا بمن�زل�ھ�ا 
كي تحمی�ھ�ا م�ن ش�رور ال�ن�اس وال�ح�ی�اة .. ك�ن�ت 
أحسدھا وأقول في قرارِة نفسي: (رباااه متى أك�ون 

 ).!!..مثل تلك العجوز لتكون عندي مالیین القطط
في م�رح�ل�ِة ال�م�راھ�ق�ِة ك�ان�ت ل�دي م�وھ�ب�ةُ ح�ف�ِظ 
األغاني وبعض القصائد وكنت أدون بعض األشع�اِر 
على كتبي فال أغیر عادتي المتمثلِة بحش�و ال�ك�ت�اِب 

 . بعشرات المقاطع من األشعار
ذات یوم اختى الوس�ط�ى رأت ك�ت�ب�ي و وش�ت ب�ي 
ألختي الكبرى وعملن لي جلسةَ م�ح�اك�م�ة وت�ھ�دی�ٍد 
ووعیٍد بان یخبروا كل أفراد ال�ع�ائ�ل�ة ب�أن�ي ص�رُت 
أدون الشعر على كتبي وأمرتني بمحو كل ما كتب�ت�ھ 
وأمرت اختي الوسطى ان تفتش كتبي كل ی�وم ف�أن 

 .وجدت بھا شعراً تكون نھایتي

من ثقافة بعض العوائل ال�ق�دی�م�ِة أن ال�ب�ن�َت ال�ت�ي 
تحفظ و تدون الشعَر ھي عاشق�ة و ال�ع�اش�ق�ة ھ�ي 
أسوأ سمعة ورتبة تنالھا البنت بذاك المجتمع ف�ھ�ي 

 .أنھا العاُر الذي ال عالج لھ اال الموت
ھنا بدأت أعي معنى مصادرِة الحریِة وقص جناح�ي 
ولھذا زادت عزلتي و نفوري من ال�ع�ائ�ل�ة م�ا ع�دا 

 .أبي وأمي
أصبحت أكتب صرخاتي المكتومة وأمزقھا وأرمیھ�ا 

 .بعیداً 
في مرح�ل�ة الش�ب�اِب ط�غ�ت ح�ال�ةُ ال�ك�ت�اب�ة ع�ن�دي 
وأصبحت أكتب الروایة ورغم ال�ت�رھ�الت ال�ك�ث�ی�رة 
بالكتابة ألنني مبتدئ�ة إال أن�ي وج�دت ن�ف�س�ي ب�ھ�ا 

 .وكأنما شدتني و أنقذتني من قاع وحدتي وغربتي
م أرسلتھا بطرد بریدي ل�ن�اق�د ك�ب�ی�ر 2004في عام 

 :السن في البصرة وقال لي حرفیا
(یا ابنتي أتركي الروایة وتفرغي لكتابة الشعر أن�ت 
شاعرة بالفطرة) ضحكت ك�ث�ی�را ق�ل�ت ل�ھ ال أج�ی�د 

 !..كتابتھ قال لي ھو من یكتبك وأنت ال تعلمین
قال جربي وارسلي لي..وجرب�ت وأرس�ل�ت وص�ف�ق 
لي بحرارة وقال استمري وھكذا أص�ب�ح�ت ش�اع�رة 

 !..دون أن أعلم
من القصص التي تجعلني أب�ت�س�م رغ�م ك�ل أل�م�ھ�ا 
الخفي تكمن في أن أمي كانت ترفض الكتابة ج�م�ل�ة 

وتقول لي ع�اق�ب�ت�ك س�ت�ك�ون س�ی�ئ�ةً إن  ..وتفصیال
استمریِت بالكتابة وھذا الطریق ال�ذي تس�ی�ری�ن ب�ھ 

 !!..سیوصلك للھالك
كنت بارةً بھا إلى أقصى ح�د ل�ك�ن�ي ل�م أن�ل ش�رف 
الطاعة بجزئیة الكتابة ألني أعتبرھا أمراً ش�خ�ص�ی�ا 

 .ولن یغضب هللا
 

وفي أحد األیام أم�رت�ن�ي أم�ي ب�الس�ف�ر م�ع خ�ال�ت�ي 
لزیارة أح�د األول�ی�اء الص�ال�ح�ی�ن اإلم�ام ع�ل�ي ب�ن 

 .موسى الرضا وھو من ساللة النبي محمد
ألحت كثیراً علي بالسفر وطاوعتھا وق�ب�ی�ل س�ف�ري 
في تلك اللیلة وتحدیدا عند آذان المغرب جرتني من 
یدي إلى باحة ال�دار وص�وت آذان ال�ج�وام�ع ی�م�أل 
الفضاء خلعت خمار رأسھا (شیلتھا) وفتحت جیبھ�ا 
حتى ظھر الوشم الذي بین نھدیھا وكان عبارة ع�ن 
ثالثة نقاط خضراء ورفعت رأسھا للسماء وص�ارت 
تدعو (إلھ�ي ھ�ذه اب�ن�ت�ي أح�ف�ظ�ھ�ا م�ن ك�ل س�وء 
وأرجعھا الي سالمة, ثم راحت تن�اج�ي األم�ام ع�ل�ي 

أبو محمد ھذه ابن�ت�ي أرس�ل�ت�ھ�ا ل�ك ول�ي ”   :الرضا
طلب منك یا سیدي ان تخ�رج ش�ی�ط�ان الش�ع�ر م�ن 
رأسھا وترجعھا الى ص�واب�ھ�ا وإن ح�ق�ق�ت ال�م�راد 

 !!سأنحر خروفا قرباناً هللا ولك"...
عدت من السفر وشھیتي م�ف�ت�وح�ة أك�ث�ر ل�ل�ك�ت�اب�ة 
وذاك الشیطان لم یخرج من رأسي.. وأم�ي ص�ارت 

 !!.. تخاف علي أكثر من لعنة الكتابة

 و اان  
   ااء
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منذ الصغر والجمیع یرى أنھا ف�ت�اة ش�ؤم ،ف�ق�د   
ماتت والدتھا وھي تلدھا وبعد ذل�ك م�ات وال�دھ�ا 
،فانتقلت للعیش في كنف جدھا الذي كان ال�وح�ی�د 
الذى یحنو علیھا ،ولكن ھ�ذا ال�ح�ن�و ل�م یس�ت�م�ر 
طویال ، حیث مات جدھا ھو األخر، فانتق�ل�ت إل�ي 
بیت عمھا الذي یسكن ف�ي ال�م�دی�ن�ة، وال�ح�اص�ل 
ع��ل��ي ال��دك��ت��وراه ف��ي ال��ك��ی��م��ی��اء وال ی��ع��ت��رف 
بخزعبالت الشؤم وغیره من األشیاء التي تس�ك�ن 
عقول البسطاء من أبناء القریة... م�رت الس�ن�ی�ن 
وأصبحت تلك الفتاة طبیبة مشھورة وكانت تذھب 
إلي قریتھا لت�ق�وم ب�دورھ�ا ف�ي ع�الج ال�ب�س�ط�اء 

بھ  بمقابل مادي ضئیل متناسیة ما كانوا یصفونھا
من الشؤم ، وكان نجاحھا في الحیاة ھو التعوی�ذة 

 التي قضت علي جمیع التصورات الخاطئة
العالم أكبر خمسة دول وھم األعض�اء ال�دائ�م�ی�ن  

في مجلس األمن والذین یتحكمون ف�ي ال�ق�رارات 
الصادرة من ھذا الكیان الذي ب�ات م�ن م�خ�ل�ف�ات 
ال��م��اض��ي وف��ي ح��اج��ة م��اس��ة إل��ي ال��ت��ط��ور أو 

ك�ی�ان آخ�ر ی�م�ث�ل   االستغناءعنھ بالكلیة وإنش�اء
جمیع دول العال�م وی�ك�ون ل�ھ ل�وائ�ح ب�ع�ی�دا ع�ن 
"الفیتو " ال�ذي س�اھ�م ف�ي ت�ف�اق�م ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
القضایا الت�ي أض�ح�ت رھ�ی�ن�ة ل�ت�ج�اذب�ات ال�دول 

   الكبرى
وفي ھذا الصدد یجب علینا أن نحى الحمار...!!!  

نعم عزیزي القارئ نحى ال�ح�م�ار ذل�ك ال�ح�ی�وان 
الصابر الذى یعمل ف�ي ج�د ونش�اط ب�ال ك�ل�ل وال 
ملل، ول�ی�س ھ�ذا ف�ق�ط ب�ل ل�ھ نض�ال�ھ م�ن أج�ل 
القضاء على مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم، ح�ی�ث 

 ذبحت أالف الحمیر وبیعت لحومھا.
... وما دمنا نتح�دث ع�ن ال�ح�م�ی�ر ف�ال ی�ج�ب أن 

 ننسى حمار الكاتب الساخر محمود
أج�داده  السعدني الذي عاد لیستعید أمج�اد آب�اءه 

الخالدین ودخل المعركة وھو یح�م�ل ع�ل�ي ك�ت�ف�ھ 
 تلك األمجاد 

وأما عن المجال العلمي وإنجازات الح�م�ار ف�ی�ھ�ا 
توفّر إحدى   فذكرت صحیفة العین أنھ في أسبانیا

الجمعیات جلسات استرخاء مجانیة للعاملی�ن ف�ي 
قطاع الرعایة الصحیة، تش�ّك�ل ع�الج�اً ل�ھ�م م�ن 
اإلرھ��اق واإلج��ھ��اد ال��ع��ص��ب��ي ال��ن��ات��َج��ی��ن ِم��ن 
مشاركتھم في مكافحة فیروس كورونا المستج�د، 

 والممیّز في ھذا العالج أنّھ بواسطة الحمیر.
تصرخ مونیكا مورالیس فرحاً وھ�ي ت�ح�م�ل ب�ی�ن 

ویشّكل َحم�ُل ھ�ذا  .أیام 10ذراعیھا جحشاً عمره 
الحمار الصغیر طریق�ة ت�رت�اح م�ن خ�الل�ھ�ا ھ�ذه 

عاماً، وھي فرصة وف�رت�ھ�ا  25 الممرضة البالغة
لھا جمعیة "إل بوری�ت�و ف�ی�ل�ی�س" أو "ال�ح�م�ار 

 السعید. 
  

 اة 
 
         

 

 

عصام سامي ناجي/ 

 مصر



ال��ق��ارئ ل��دی��وان (ص��وت ع��ری��ان) 

س�وف ی�ل�م�س   للشاعر/ خالد ن�ور

بما ال یدع مجاالً للشك كیفیة تط�ور 

خ��ط��اب ھ��ذا الش��اع��ر م��ن خ��الل 

حرصھ على إنجاز المسافة الالزمة 

ب��ی��ن ال��خ��ط��اب ال��ع��ادي ال��م��ب��اش��ر 

والخطاب الفني حیث بدا أكثر وعیاً 

واھ��ت��م��ام��اً ب��ال��م��ع��ن��وي وال��روح��ي 

وال��ُح��ل��م��ي ب��ق��در اب��ت��ع��اده ع��ن 

 التقریري المباشر :

 واھدیكى جزیرة جوا القلب

 كل الجراح مؤلمة

 وقلوبنا حبة الجئین

 وجودھم صعب

 كل احالمھم وطن یسكن قلوبھم

 او حتى یبقى لھم سكن فى الحرب.

ھو شاعر واقعي ینجز واق�ع�ا ف�ن�یَّ�اً 

م��وازی��اً ل��ل��واق��ع ال��م��ع��ی��ش��ي أو 

الحیاتي، أو مجترحاً بھ ھذا الواق�ع 

بغیة إن�ج�از اإلف�اق�ة ، األم�ر ال�ذي 

یجعلھ دائماً یشیر ب�إص�ب�ع اإلت�ھ�ام 

  االستنكاري من خالل

واقعیة متحركة وممتدة على غ�رار 

قصیدتھ (صوت عریان)، وقصائده 

ك�ث�ی�راً   تنتمي إلى الواقعیة النقدی�ة

وتنتمي إل�ى ال�واق�ع�ی�ة ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 

التحلیلیة أح�ی�ان�اً, واق�ع�ی�ة ال�رؤی�ة 

الخارجیة ال�م�ص�ورة م�ن م�ن�ط�ق�ة 

المالحظ المسجل؛ وواقعیة ال�رؤی�ة 

الداخلیة التي تھتم بالواقع الداخل�ي 

  للشخصیة :

 مع انى بقیت حاسس بالخوف

 مش شایف بكره یا عیب الشوف

 انا داخل دایرة من االحزان

 للحلم مكان.   وف قلبى حسیب

 (من قصیدة حارة النسیان)

لیس شخصاً منعزالً حیث   فشاعرنا

یتطلع بإبداع�ة ل�ف�ائ�دة ال�م�ج�ت�م�ع؛ 

 واالبداع ھو االنجاز اإلنساني

 للشخص

المبدع الذي یس�ع�ى إلض�اف�ة ق�ی�م  

جدیدة للمی�راث اإلنس�ان�ي ویس�ع�ى 

ل��دف��ع ال��ت��ق��دم االج��ت��م��اع��ي ح��ی��ث 

ض ال�ق�وي ل�ع�م�ل�ی�ة اإلب�داع  الُمحرِّ

ینطلق من الھم العام منطب�ق�اً ع�ل�ى 

كما أسلفنا؛ أو السمو   الھم الخاص

بالھم الخاص لیكون ھم�اً ش�م�ول�ی�اً 

عاماً ؛ لذا فھو ال یأتي م�ن اإلل�ھ�ام 

الفجائي لعقل خامل إنما ی�أت�ي م�ن 

العمل النش�ط لش�خ�ص م�رن وم�ن 

تجربة كاملة في الح�ی�اة ؛ وج�م�ل�ة 

 –خصائص مائزة للمبدع ؛ واألھم 

رغبة دائمة في اقت�ح�ام   –كما نرى 

المجھول والغام�ض م�ع م�ی�ل إل�ى 

اإللماح والتحریض على الكشف ... 

لذا فالدور الحاسم في تحدید النتاج 

اإلبداعي یتعل�ق أس�اس�اً ب�ال�ع�وام�ل 

 الشخصیة .

ورغ��م اخ��ت��اره (ص��وت ع��ری��ان) 

عنواناً لدیوانھ ، فھو یصف صوت�ھ 

بالعریان ف�ي م�ج�اوره ل�ف�ظ�ی�ھ ق�د 

تشي بالفضح، لكنھ ال یعني الدالل�ة 

المألوفة للفضح بقدر ما یرمي إل�ى 

م��ع��ان��ي الص��دق وال��ق��درة ع��ل��ى 

ال��م��واج��ھ��ة وال��ك��ش��ف وال��ت��م��س��ك 

ب�ال��رأي وإض��اءة ال��رؤی��ة وب��ل��ورة 

الرؤیا (الحلم) .. إن سمات الت�م�رد 

والرفض والثوریة الكامنة ب�ذورھ�ا 

داخل وجدان ھذا الشاعر م�ع روح 

التحدي والمواجھة بالصدق تجعل�ھ 

یرى الواقع كساحة ح�رب، ل�ك�ن�ھ�ا 

لیست الحرب التقلیدیة ب�أس�ل�ح�ت�ھ�ا 

وساكرھا وأغراض�ھ�ا، إن�ھ�ا ح�رب 

القیم والمبادئ واألخالقیات، ح�رب 

ضد الشعور باالغتراب في ال�وط�ن 

ضد الفوض�ى والس�ف�ال�ة وأس�ب�اب�ھ 

ومسب�ب�ات�ھ ، ل�ذا ف�ع�س�اك�رھ�ا ھ�ي 

ال��ق��ل���وب وال��م���ش��اع��ر واألرواح 

 والمعنویات :

 لیھ الخطاوى مكتفاھا الفوضى

 والناس كما االحزان

 تصرخ لكن ساكتھ.

 انا صوت عاریان

 قبلینى ...

 عند اخر حضن

 فى شارع االحساس

 محتاج لھدنة.

ھكذا ینطرح خطاب شاعرنا مختلفاً 

وأكثر فنیةً وأشد تأثیراً بعد أن سما 

بھ من مرتبة البشریة إل�ى م�رت�ب�ة 

اإلنس��ان��ی��ة .. وت��وق��ی��ع��ات��ھ ال��ف��ن��ی��ة 

أضحت أكثر بالغ�ة وج�م�االًوأق�رب 

 إلنتاج الدھشة :

 * سحابة مطر

 تغسل شوارع روحى

 ب الحریة .

 یشقق الجرح * 

 اللى نازف صمت

 قبل روح الكدب

 ما تدب فى جسد .

 * قلوبنا حبة الجئین

 وجودھم صعب .

 * بزرع الورد

 ف غیطانك

 تطرح االحزان .. انین .

فإذا كانت ھذه الكادرات األكثر ھ�ي 

بعض مقبوسات من قصیدة واحدة، 

ف��إن��ن��ي أدع��وك ع��زی��زي ال��ق��ارئ 

لالستمتاع بحمول ھذا الدیوان م�ن 

ال�ت�ي   القصائد الكثیرة والمتن�وع�ة

تشكل في مجملھا عالم ھذا الدیوان 

الثري، وتكشف وتعري صوت ھ�ذا 

الش��اع��ر ل��ت��ت��أك��د أن اخ��ت��ی��ار ھ��ذا 

العنوان لم یأت بغرض إغ�رائ�ي أو 

إعالمي تروی�ج�ي م�ا، ب�ل ب�غ�رض 

ش�رف ال�م�ص�داق�ی�ة وج�رأة ال��رأي 

الذي ربَّا یرى كما أرى أنا شخصیاً 

 أن "الفضیحة ھي حقیقتنا".

م��ع واف��ر ت��م��ن��ای��ات��ي ب��ال��ن��ج��اح 

 والتوفیق والتألق .
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 د. نصر عبد القادر/

 صرم

 
 ُمراِوَغةٌ كالنسیِم ..
 وشفَّافةٌ كالنسیِم ..

 وحانیَةٌ كالنسیم ..
 إذا دخلَْت في مداري..
 تذوُب جمیُع المرائي

 تُباغتُني..
 الأُحسُّ بغیِر العبیِر احتواني
 وغیِر انتشاِء الشذا في كیاني

 یِشعُّ ضیاٌء غریٌب ..
 بلوِن المروِج..ولوِن السماِء..
 یَُوشُِّحھا الشَّفَُق األُرُجواني.. !

 فیخطَفُني من زماني
 ویعِصُف بي من مكاني

 ویمضي.. كَومضِ 
 ویتُرُكني بین صحوي وُسكري

 أُلَملُِم ذاِكَرتي ..
 أستعیُد المالمحَ 

 تَبْیَضُّ شاشةُ ذاكرتي ...
 كْیَف كانت آللِئُھا..؟

 كیَف كان انسكاُب الصباحِ 
 على َشفٍَة من عقیْق !

 وكیَف تناثَر ھذا المحار..
َدتینِ   مَن الُمقلَتیِن الُمَغرِّ

 وكیَف تَدفََّق ھذا البریْق..!
 وكیَف تطایََر ھذا الحماُم الخفُوقْ 

 وغادَر أبراَجھُ ..
 وكیف تراقَص ھذا الفَراُش األنیْق ..

 على ِضفٍَّة من رحیْق..!
 أُحاِوُل أن أستعید المالمَح....یالیَت شعري

 أُحِوُل أن أقتفي ظلَھا..
 أيُّ ظلٍّ لموجِة عطِر..!

  أحاوُل أن أتتبََّع مسرى العبیِر ....أحارُ 
 فكلُّ األثیِر عبیر ْ..

 وكلُّ الفضاءاِت نور ْ..!
 وأسأُل : كیَف الوصوُل..

 وأيُّ الدروِب تقوُد ُخطاَي..؟
 فتضَحُك مني..وتسألُني :

 أیَن تأوي النسائُم ..
 حیَن یطلُّ المساء ..؟

 وأیَن تبیُت..إذا اللیُل جاء..؟
 فأحتاُر..أیَن یخبِّئُھا اللیُل..
 في األرِض..أم في السماء

 وراء الغیوم..؟
 أفوَق غصوٍن ..

 على شجٍر التراهُ العیوْن ؟
 أم البحر ُ مسكنُھا..
 أِم الغابةُ النائیْة..؟

 ویعیا من الفكر..فكري
 فتضحُك مني وتجري

 وتتُرُكني بیَن صحوي وُسكري..
 أحاوُل أن أقتفي ظلَّھا..

..  أيُّ ظلِّ
           لموجِة عطِر....!؟ 

                

...اَوُ ق ا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نادیة محمد عبد الھادي

 مصر 
 

 
 سرق

 الشمَس من صدري 
 حیَن ودعني 

 وكفَّ عیَن القمرِ 
 حیَن غاب 

  وحیدةٌ على شاطئ الجلیدِ  
 السماُء ترقبني

 وغیوُمھا البنفسجیةُ 
  الدماءُ   تكاُد تنبجُس منھا 

 

 البحُر خاشٌع لظلمِتھ
 األسماُك تنتِظرُ  
 النوارَس من بعید 

 

  مجرةُ التبانِة تدوُر حولي
 عاریة  وأنا حصاةٌ 

  لوحاتَھ الرمادیة  مازال یرسمُ   األمسُ  
  وھي تتحسسُ 
  الثوب َاللوَن األحمَر أسفل

 
  الخریُف یلملُم أوراقَھ

  یحاوُل أْن یصبَغ الصورةَ 
 الشاحبةِ   بالمرآةِ 

 

 عرسھا  ،، ھامیس ،، یومَ  
 رمیت بحضِن النھِر الذي ال یشبع 

 من قبالتِھا حتى الموتِ 
 كنت

أزیس التي تجوُب األرَض بحثاً عن 
 أشالءٍ 

أوزریس األربعین ألجمعھا بسالل  
 عمري

  بمملكِة الموتِ   لنلتقي
  لكنني عقیٌم لم أرزْق بمولوِد الحبِ 

 

 حین تاه آدم مني  عشقني الجودي
  أنا والنجومُ   ولم یبَق إال

  نشغُل ثوباً من الھواءِ 
 .  بالدموعِ   مطرزاً 

 

ا  
 
 
 
 
 
 
 

 دشتو آدم الریكاني
 أونتاریو/ َكندا 

  

 .. الرغبة

 كالنار الھادئة

 ال یشعر بھا إّال َمن

 انكوى بھا

 توقد الفؤاد

 وتلتھم الصمت

 فتصرخ األشواق

 ِمن لعستھا

 ِمن نفق طویل

 یبدأ الِمشوار

 ُربما نقطة الضوء

 في نھایة النفق

 تنیر الطریق

 ینبت األمل بین ثنایا القلب

 ومسامات الروح

 یأتي رجل األطفاء

 حامالً وردة حمراء

 یخمد النار

 فیعود الصمت مبتسماً 

 وتجري االشواق

 َكینبوع عذب

 لتحتضن الحافات

 وتطبع قبلة على جبین

 !!!... رجل األطفاء

……………. 

20/3/2021  
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ھناك مع�ل�وم�ة ت�ق�ول إن أول 
قصیدة ف�ي ال�ت�اری�خ ك�ت�ب�ت�ھ�ا 
امرأة, وال غرابة ف�ي ذل�ك, إذ 
أن األح��اس��ی��س ال��م��رھ��ف���ة 
والتوھج اإلنسان�ي ی�ن�ب�ع م�ن 
ق��ل��ب رق��ی��ق وروح ت��م��ت��ل��ك 
ھواجس السمّو, التي تتلخ�ص 
في الحنان والحب ب�ك�ل ص�ور 
التعبیر عنھ, لذلك حی�ن أك�ت�ب 
قصیدتي ف�إن�ن�ي أج�يء إل�ی�ھ�ا 
من فط�ن�ة اإلحس�اس وف�ی�ض 
المشاعر, لذلك تظھر وك�أن�ھ�ا 
ش���يء م���ن���ي, وج���زء م���ن 
عاطفتي وتفكی�ري ووج�دان�ي, 
وھكذا ت�ف�ص�ح ال�ك�ل�م�ات ع�ن 
ذاتي ال�ت�ي ت�ت�س�ع فض�اءات�ھ�ا 
فتشمل وطني ومجتمعي , ألن 
االنتماء للن�س�ی�ج ال�ع�ام ح�ی�ن 
یكون حق�ی�ق�ی�ا وت�ك�ون ال�ذات 

 . خیر معبر عنھ
لیسمح لي القارئ ال�ع�زی�ز أن 
أتوقف قلیال مع طبیعة عائلتي 
وكیف تشّكلُت فیھا وأن�ا أف�ت�ح 
باب اإلبداع , ف�وال�دي رح�م�ھ 
هللا, وال��ذي ك��ت��ب��ت ع��ن��ھ ف��ي 
مج�م�وع�ت�ي قص�ی�دة "ھ�ات�ف 
ال��م��وت" ك��ان ض��اب��ط��ا ف��ي 
الجیش الع�راق�ي, وك�ان أیض�ا 
أدیبا یكتب في م�ج�االت أدب�ی�ة 
مت�ن�وع�ة, ألن�ھ ن�ھ�ل ث�ق�اف�ت�ھ 
ال��رص��ی��ن��ة م��ن ب��ط��ون ك��ت��ب 
التاریخ والتراث وق�م�م األدب, 
لكنھ ظُ�ل�م ظ�ل�م�ا ك�ب�ی�را, ب�ع�د 
وش���ای���ة دن���ی���ئ���ة ع���ّرض���ت���ھ 

وطنھ وعائلتھ   الضطراره فقد
في لیلة ظلماء, حیث بدأ رحلة 
وجع شاقة, أّدت إل�ى ان�ك�س�ار 
فینا جمیع�ا, رغ�م أن�ن�ي ك�ن�ُت 
طفل�ة ال أع�ي ت�م�ام�ا ج�وھ�ر 
المعاناة, لكنني عرفُت تفاصیل 
ال��م��ح��ن��ة ال��ت��ي زادت أل��م��ي 
وح��زن��ي ع��ل��ى وال��دي ال��ذي 
ت�وف��ي ب��ع�ی��دا ع��نّ�ا, ول��م ت��ره 
والدتي ال�غ�ال�ی�ة, ال�ب�اس�ل�ة إال 
وھ��و ع��ل��ى ف��راش ال��م��وت , 
لتعود بھ إلى بلده جثة ھام�دة, 
أما والدتي فقد عاشت م�رب�یّ�ة 
فاضلة تمارس التدریس, وق�د 
ش��ھ��د ل��ھ��ا ك��ل م��ن ع��رف��ھ��ا, 
بالتزامھا وثباتھا على مبادئھا 
وكبریائھا الذي غرس�ت�ھ ف�ی�ن�ا 
لیكون س�م�ة ن�ع�ت�ز ب�ھ�ا, م�ع 
ال��ط��ی��ب��ة وال��ت��واض��ع وف��ی��ض 
اإلنسانیة التي ُج�ب�ل�ت ع�ل�ی�ھ�ا 
أم��ي وھ��ي ت��خ��ف��ي آلل��م��ھ��ا 
ومعاناتھا, وتوفر لنا كل س�ب�ل 
الحیاة التي تجعلنا بمأم�ن م�ن 
آفات الزمن, وف�ع�ال أوص�ل�ت�ن�ا 
ج��م��ی��ع��ا إل��ى م��ا ن��ف��خ��ر ب��ھ, 
ومازلنا نتنفس ف�ي حض�رت�ھ�ا 
الھواء النف�ي, ون�ت�ع�ل�م م�ن�ھ�ا 

ونتزود بكل طیب وقوة إیمان, 
ف�أن�ا ش�خ�ص�ی�ا ك�ل�م�ا ش�ع�رُت 
بالضیق أقصدھا ألتزود م�ن�ھ�ا 
راحتي وطمأنینتي و وال أری�د 
ال�ح�دی�ث ع�ن م�واج��ع ف�ق��دان 
أخي الكبر الشھید , وال رحی�ل 
أخ��ت��ي ال��غ��ال��ی��ة وألن��ھ��ا رغ��م 
قسوتھا, تبقى شخصی�ة أك�ون 
أنا معنیة بھ�ا, ف�ي ھ�ذا ال�ج�و 
المشحون بالعواطف والدموع 
واألح�اس��ی��س وق�وة االرت��ب��اط 
العائل�ي , ت�ك�ّون�ت ذائ�ق�ت�ي و 
ومنحني هللا ال�ق�دی�ر, م�وھ�ب�ة 
اق�ت��ن��اص ل�ح��ظ��ات اإلحس��اس 
ورسمھا بالكلمات, فعبرت بما 
عبرُت عنھ من قصائد نش�رُت 
ب��ع��ض��ھ��ا, وس��أنش��ر ال��ب��ع��ض 

  . اآلخر بإذن هللا
ورغم أنني في بدای�ة ك�ت�اب�ت�ي 
ل����ل����ح����روف األول����ى م����ن 
ھ��واجس��ي, ل��م أك��ن أس��ع��ى 
النتشار وشھرة, ولم یكن ف�ي 
بالي سوى ال�ت�ع�ب�ی�ر الص�ادق 
عما یعانیھ أبناء وط�ن�ي وھ�م 
یعیش�ون م�ح�ن�ة ت�ل�و أخ�رى, 
ویواجھون أش�رس ال�ظ�روف 
وأكثرھا وحشیة, لذلك نش�رت 
قصائ�دي ألش�ارك�ھ�م ف�ي ھ�ذا 
الھم الوطني المق�دس, وك�ن�ت 
أقرأ وأبحث بین تجارب األدب 
والشعر, كي أستطیع اإلمس�اك 
بآلیات كتابة القصیدة السلیم�ة 
ب��ك��ل أدوات��ھ��ا, ك��ي ت��ت��ك��ام��ل 
ال��رؤی��ة و ت���ع��ب��ی��را وأداء, 
ووجدُت أن الشعر مّر بمراحل 
وتحوالت, وظھرت فیھ أشكال 
طال الجدل فیھا , منذ القصیدة 
ال��ج��اھ��ل��ی��ة م��رورا ب��ال��ع��ص��ر 
اإلس��الم��ي ب��ك��ل ت��ح��والت��ھ, 
وصوال إلى قصیدة التفعیلة أو 
"الش��ع��ر ال��ح��ر" ال��ذي ب��دا 
ع��راق��ی��ا ب��ام��ت��ی��از م��ن خ��الل 
رواده السیاب ونازك المالئك�ة 
وعبد ال�وھ�اب ال�ب�ی�ات�ي وم�ن 
تبعھم وة حیث ف�ت�ح�وا أب�واب 
التجدید , وساروا بالشع�ر ف�ي 
مسار مختلف, رغ�م ال�ت�زام�ھ 
بقواعد القصیدة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة , 
وبعد ظ�ھ�ور ت�ج�رب�ة قص�ی�دة 
ال��ن��ث��ر, ال��ت��ي م��ازال��ت م��ح��ط 
اع����ت����راض ال����ع����دی����د م����ن 
األكادیمیین ومن المتم�س�ك�ی�ن 
بالقصیدة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة, ل�ك�ن�ھ�ا 
اس�ت�ط�اع�ت إث�ب�ات وج�ودھ��ا، 
وحققت حض�ورا الف�ت�ا, ع�ل�ى 
ال�رغ��م م��ن ك��ث��رة ال�ط��ارئ��ی��ن 
علیھا, م�ن ال�ذی�ن اع�ت�ب�روھ�ا 
بوحا یسطّر كیفما اتفق ویعب�ر 
عن ھواجس وتأمالت وأف�ك�ار 
أیضا , فصار ك�تّ�اب ال�خ�اط�رة 
شعراء قصیدة نثر, وصار ك�ل 

من یكتب قفشة أو یش�ی�ر إل�ى 
موقف, مدعیا أنھ شاعر, لك�ن 
ھذا األمر أعده وھما ح�ق�ی�ق�ی�ا 
وع�����ب�����ث�����ا, ل�����ذل�����ك ازداد 
ال��م���ع��ت���رض���ون ع���ل��ى ھ���ذه 
التجربة, التي من المؤكد أنھ�ا 
ستتخلص م�ن ھ�ذه الش�وائ�ب 
بتشخیص النقد لھ�ا, وت�أش�ی�ر 
النق�اد وفص�ل�ھ�م ب�ی�ن الش�ع�ر 
الحقیقي, والكتابة البعیدة ع�ن 
اإلب��داع الش��ع��ري, ح��ی��ن��ھ��ا 
س�ن�ع�رف ج�م�ی�ع�ا أن قص�ی�دة 
النث�ر ھ�ي ال�خ�ی�ار ال�ح�ق�ی�ق�ي 
للشعر, دون متكآت ج�اھ�زة , 
ول��ی��ع��ذرن��ي ك��تّ��اب ال��ق��ص��ی��دة 

ف�أن�ا أرى ال�وزن  -العمودی�ة 
والقافیة من العوامل الج�اھ�زة 
التي ی�ت�ك�ئ ع�ل�ی�ھ�ا الش�اع�ر, 
وھي وجھة نظر أظن�ھ�ا ع�ل�ى 

 ... شيء من الواقعیة
وال اری��د االس��ت��ف��اض��ة ف��ي 
الح�دی�ث ع�ن أزم�ات الش�ع�ر, 
ل��ك��ن��ن��ي أری��د ان أفص��ح ع��ن 
قناعتي األولیة, وكذلك طبیع�ة 
توجھي ل�ل�ق�ص�ی�دة وك�ت�اب�ت�ھ�ا 
ونشرھا في م�واق�ع ال�ت�واص�ل 

حیث تعرفُت   االجتماعي أوال،
على آراء ج�دی�ة ف�ی�م�ا أك�ت�ب 
واستف�دُت م�ن�ھ�ا ف�ي ت�ط�وی�ر 
ت��ج��رب��ت��ي, وھ��ن��ا الب��د م��ن 
اإلش�ارة إل�ى األس�ت��اذ األدی��ب 
منذر عبد الحر, الذي ف�وج�ئ�ُت 
ب��أن��ھ ع��ل��ى م��ع��رف��ة ب��وال��دي 
الراحل, ح�ی�ث نش�ر قص�ائ�دي 
في جریدة الدست�ور وق�دم ل�ي 
مالحظات مھمة, كما أنھ كت�ب 
م��ق��دم��ة م��ج��م��وع��ت��ي األول��ى 
وك��ان��ت م��ق��دم��ة أش��ارت إل��ى 
قصائدي بعمق ودرایة, وأنق�ل 
ھ��ن��ا م��ق��اط��ع م��ن��ھ��ا ح��ی��ث 

"المج�م�وع�ة الش�ع�ری�ة  یقول
األولى للشاعرة منال ال�ح�س�ن 
ح�م�ل�ت ع��ن�وان�ا ف�ی��ھ ان�ف�ت��اح 
دالل��ي وھ��و"اب��ن��ة الش��م��س: 
وھ��و ع��ن���وان ف���ی��ھ م��ع���ان 
وجدانیة وإنسانیة , قد تفض�ي 
إلى تعابیر مختلفة منھا ما ھو 
وجداني, ومنھا ما ھو إنساني 
عام , ومنھا أیضا ما ھو ذاتي 
مؤثر, وفي ك�ل األح�وال ف�ھ�و 
عنوان جمیل معبّر, یتناغم مع 
ال���ت���وج���ھ ال���ع���ام ل���ق���ص���ائ���د 
ال��م��ج��م��وع��ة, ال��ت��ي ج��اءت 
منسوجة ب�ن�س�ق ف�ن�ي واح�د, 
وص��ی��اغ��ة دق��ی��ق��ة ل��ن��ص��وص 
تنتمي بجدارة لتجربة قص�ی�دة 
النثر, فھي تنطلق م�ن ال�ذات, 
التي تعبّر عن وھج الحب بك�ل 
صوره النقیة , وت�ت�ع�ام�ل م�ع 
الموضوعات ب�إحس�اس ع�اٍل, 
وھ��ي تص��ن��ع أح��ی��ان��ا م���ن 
انفعاالتھا ال�ت�ي ت�ب�دو ع�اب�رة 
بس�ی��ط�ة , قص��ائ��د ف��ي غ��ای��ة 
الجمال, والدقة, وأیضا الق�درة 
على الرصد النفسي ل�ت�ح�والت 
الذات, ومؤثرات النفس, فھ�ي 
تصنع من المفردات ال�ی�وم�ی�ة 
التي قد تبدو بس�ی�ط�ة ع�اب�رة, 
موض�وع�اٍت ت�ح�ت�ف�ي ب�ج�م�ال 
الكلمة وتمنحھا أجنحة لتحلّ�ق 
في آفاق اإلب�داع, ل�ذل�ك ف�ھ�ي 

تن�س�ج ال�ق�ص�ائ�د م�ن ال�ح�ی�اة 
ب��ح��ل��ّوه وم��ّرھ��ا, ب��أح��زان��ھ��ا 
وش���ج���ون���ھ���ا وع���ذاب���ات���ھ���ا, 
وبأفراحھا وأملھا وإشعاع�ھ�ا, 
وك��ذل��ك م��ن ع��ال��م ال��ط��ف��ول��ة 
وسح�رھ�ا وب�راءت�ھ�ا "ھ�ن�اك 
قص�ائ��د ع��ن ول�دھ��ا الص��غ��ی��ر 
ساالر" وھي قصائد تستنط�ق 
ال��ط��ف��ول��ة وت��م��ن��ح��ھ��ا أب��ع��ادا 
إنسانیة تتجمل ب�الش�ع�ر, ك�م�ا 
أن ھناك موضوعاٍت قد ت�غ�دو 
قصصا وحكایات, لكن�ھ�ا, ك�م�ا 
ف��ع��ل��ت ف��ي قص��ی��دة ھ��ات��ف 

تجت�از ح�اج�ز الس�رد    الموت
ل��ت��ب��ق��ى ف��ي م��ن��ط��ق��ة الش��ع��ر 

 ". المشحونة المتوترة
حقیقة سّرني ھذا الت�ش�خ�ی�ص 
من أدیب لھ تجربتھ ومكان�ت�ھ, 
وكان لي دافعا في االس�ت�م�رار 
في مشروع كت�اب�ت�ي ل�ل�ش�ع�ر, 
ألكون معبرة عن ذاتي وناسي 
وأھلي ومجت�م�ع�ي, وس�أط�ل�ق 
قصائدي ال�ب�اق�ی�ة ع�ن�دي ف�ي 
مجموعات أخ�رى أت�م�ن�ى أن 
تكون بمستوى ما أطمح إلی�ھ, 
وی��ط��ی��ب ل��ي ھ��ن��ا أن أج��دد 
شكري لكل من وق�ف م�ع�ي , 
ك��م��ا أج��دد وف��ائ��ي وح��ب��ي 
لوالدتي الغالیة ال�ت�ي ك�ان ل�ي 
شرف أن أھي إلیھ�ا ال�ن�س�خ�ة 
األولى مع فیض م�ن أم�ن�ی�ات 
القلب, ویسرني ھ�ن�ا أن أق�دم 
بعض المقاطع من مجموع�ت�ي 
ال��ت��ي ص��درت ح��دی��ث��ا "إب��ن��ة 

 الشمس"
.................. 

 ..... انا
 انا شاعرة یا حبیبي
 ُجبلُت على التحرر

  لي أجنحةٌ 
  ھي أحالمي

  ونوافذي التي أطلُّ منھا
  على حقوٍل فسیحةٍ 

 أرھا تشیُر لي
  وھي تترنُّم بخضرتھا

   انا ..ھكذا
  ال أحب األقفاص

  حتى لو
  من ذھب كانت

  أو فضة
.................... 

 أن اعتذر منك  ھل علي
 كلما أطعمتك قبلة

 ھل أظل قلقة وخائفة
 تأخذني األسئلة

  وتتقاذفني امواج
  فیما زورقي یتھادى
 منتشیا في بحر حبك

 ھي قبلتي
 خذھا مفعمة بالورد

 محلقة في النشوة
 فإن أحسنت في عسلھا

 جازني بمثلھا
 فأنا أترقُب تمتمة شفتیك

  وھما تھمسان لي
 فأنا مثلك یا حبیبي

 أشعر بالظمأ
 روحي تنطلق غلیك

 باقة عطرٍ 
.............. 
  صغیرة أنت

 على الُحبِ 
 مازالت لثغة الطفولة

 على وجنتیك
  وبراعم البراءة

  مورقة بالیاسمین
 بین كفّیك

 مازال رفیف المرح
  یشاكس خطواتك
  فیقودھا لساقیة

تض���ع���ی���ن ف���ی���ھ���ا ق���دم���ی���ك 
 الصغیرتین

 وھما ترقصان في غنج الماء
 صغیرة أنت ِ

 ناعمة
 وشایةُ األنوثة فیك

 تھمُس بقلق
 وتردد اغنیة النشةة

 وھي تمرُّ 
 فراشة رقیقة على عینیك

  أنت تتفتحین كوردة
 وأنا حضني

 جحیٌم ال یطاق
 مشتعٌل بندائك

 فال تقتربي
 أخاف علیك من االحتراق

................... 
 غیابك   في

  كل األشیاء غائمة
 تذوي

 الوقت عجوز
 تجلس على كرسّي من قش 

  وتعدُّ لصمتھا جدارا
 ... وأنا

  عقارب الساعة  لدغتني
  أمسكُت باألسى

   استیقظت في الظھیرة
 الصباح ھارب من لمساتي

 .. وعیوني
  كأنھا سرب غزالن

  ترعى في األفق
..................... 

 كم كنت سعیدة
 أشعر بدقائق حیاتي

 كأنھا رذاذ عطر یتناثر
 وشظایا ضوٍء انثرھا بیدي

  فتغدو سربا
 من عرائس النور

 كم كنت مبتھجة
 لو كان اسمك منقوشا

 بلغة الورد
 ومداد العشق

 وھمسات اللقاء
 وأطیاف الحنین

 وحبر الروح
 في اللوح المحفوظ

 كم كنت ولھى
 عاشقة تتغنى بكلمات بوحھا

 بأنك األول واألخیر
لو كنُت متی�ق�ن�ة م�ن ل�ح�ظ�ات 

 الفرح
لو كانت یدي ممسكة ب�ل�ح�ظ�ة 

 یقین
 لغدا الصباح ترنیمة
 والنھار نسمات فرح

  وطیف طفولة
................... 
 أیھا العاقل جدا

 المتواري في الصمت
 السائر في لّجة غابة

 المسكون بخدعة العقل
 وھمس االنتظار

 ووھم الترقب
 ھل تعرف

 ان في ھذا القلب
  الذي وضعھ هللا

 عالیا ..عالیا
ف���ي أع���ل���ى زاوی���ة الص���در 

 الیسرى
 رفیفا

 وأغنیة
 ووجع انتظار

 وحكایات عشق
 وبوح غرام

 وھدیل یتصاعد شجنا
 .. في ھذا القلب
............... 

 ... برقٌ 
  رعدٌ 

  الدنیا مجنونةٌ 
 والسماء لم تمطر

  كانت محتقنةً 
   تلھُث فیھا أشباُح الرعب

  الغیوم  وتملؤھا
 ثقیلةً 

 غاضبةً 
 وھي تمرُّ على لیلنا

ال���ب���رُق وق���ٌح وھ���و ی���غ���زو 
  ھدوءنا

 ونحن نترقبُ 
 حدیقتنا

  اصفّر وجھھا
 وھي تشھد ذبول ضحكات

 األغصان
 ..أمي  تقول لي

  وھي تنسُج من دموعھا
 لغةً مذبوحةً 

 بعد أن غاب ابوك
 ذبل كل شيء

.................... 
 أنا شجرة اآلس

 .. أظلل
  وأثمر

  ربیعي دائم
 ھمسة اللیل ورھافة القبل

 كأنھا نجوم
 وھي تنزل بغنج

  تضيء مالمح لقائنا
 ھي غزیرة

 لكني ال أفرط بأّي واحدة
.................... 
 تالعبھ یا ساالر

 انت تضحك
 وھو یبكي غناء
 العصفور جریح

 وانت ترید أن تطعمھ
 ترید أن یكون معك

 ...قد یرقص
 لكن من إحساسھ بالفقدان

 حبیبتھ بعیدة
 وھو في وحدتھ

 عیناه رعب
 وجناحاه حائران
 وھو یسمع انینا

 ال یسمعھ الطفل المبتھج
 وھو یرسم ببراءتھ جرحا

 یمسح على ریشھ
 بحنین

  وھو یھم بإغالق القفص

" ا ا "... 
  ت ارض وا وامن

  منال الحسن/ھولندا
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 أُفَتُِّش َعنِّي
 فِي نََھار یَقِیني 

 وفِى َغیَاِھِب ظنِّي
 فِي َمَداَراتي، وفََضاَءاتي وِسْجنِي

 أَِسْیُر َعلَى َحدِّ َحْرفٍ 
 بَْیَن بَْینِي ... وبَْینِي

 أَتَلَظَّى بَْیَن َھِجْیِر البُْعدِ 
 وأَْرفُُل ِحْینَاً بِِطْیِب القُْربِ 
 أَتَفَیَّأُ ِظَل َربِیِعي .. وِحینَاً 

 أَْصطَلي لََوافَِح قَْیِظي
 ِر البَوحِ ونَاِر الَكْتِم اأَتَقَافُز فَوَق ِجمَ 

 أَْستَشرُف َغْیَم اآلتِي .. لكنّي 
 أَقتَاُت الَماِضي 
 َوأَْجتَرُّ الِذْكَرى
******** 

 أَبَحُث َعنِّي 
 َما بَْیَن أَْمِسي.. َویَوِمي

 أُلَملُِم َما یَتَناثَُر ِمنِّي 
 فِي َمتَاَھاتِي، َمَساَحاتي، مَجاِھِل لَونِي

 أَلَھُث نَْحَو َسَراِب الُعْمرِ 
 وأَْجثُو فَْوَق ُحطَاِم الَوْقتِ 

ْمِت الَرابِضِ   أَُشقُّ ُعبَاَب الصَّ
 َعلَى بَاِب نَْبِضي

 وأَنُسُج ِمْنھ تََرانِیَم لَْحنِي
بِر   وأَْغِزُل ِمن فََضـــاِء الصَّ
 أَزَھاِري وأَضَوائي وَسْمتِي
ھي  وأَْسقِي .. ِمن ِظَالِل تَأَوُّ

 بََساتیَن ُحْلِمي 
****** 

ْولََجان  أَنَا ال أُریُد الصَّ

 وَمَالِحةَ الِغْیِد الِحَسان
 الَ أُِریُد ِكنُوَز ِكْسَرى 

 والَ الَآللِىءَ 
 ْقُحَوانوالَ ُحْقَوَل األ

 لَْم یُِكْن لِي الَِّذيالَ أُِرْیُد 
 الَ أَْشتَِھي ِسَوى أَْن أَِجْدني

 أَْخلََع َعنِّي النِّْسیَان 
 أَْن أَُكوَن أَنَا

 أَنَا الَِّذي َضاَع ِمنِّي
 َعلَى َرِصْیِف ُغْربَةٍ 

 یَُرافُِق الَحنِْیَن 
 ویَْسُكُن اإلْنَسان

  السید القمر

 كاظم المیزري   

  حملوا بثورھم الموبوءة

  لینثروھا في الصحاري

  التي تزحف لتزدرد الخصب

  وبین صوت الطفولة الحالمة

  وصوت النذیر

 اتسخت شھوة الحضارة

  الحوالء 

  مثل تیاما البابلیة

  غادرتھا الرغبة

 أكانت ھناك لغة 

  التصطاد إال الحروف

  في صحراء أغلق بھا بابي

  ألجل غایة جسدیة

  حیث أبدیة النار یلمحھا البحر

  ماذا تفعل الصحراء بجسد

  حمل فزع األنثى والسالسل؟

  راكضا على أسالك الجغرافیة

  بأقصى البطء

  إلى حیث تشقق األمنیة

  وتاویل الظالم

  انھ یزیح الغموض

  بجرة قلم

  حتى صار یمضغ المقاھي

  ویستخرج ضجیجھا

  یمد یدیھ لدرب الصعالیك

 ربما سنابلھ ستموت 

  على حافة الرصیف

  یقلق حین یفلت الوقت

  مثل سراب

  ومن أجل الذین رحلوا

  سیكتب بحبر الدموع

  قانون الحیاة

 لزعزعة الخوف 

  رغم قصر المسافة

  فالوقت سریر من ریش

  وبقایا جثة العطر

  حبلى باالجنحة

  عند منتصف السواد

  یجلس السید القمر

  مع احجاره مع الینابیع المضیئة

  مع المراثي. . مع القیثارات

  مع الخواتم مع الطواحین

  یاسید االقحوان

  یاسلیل الطقوس المقدسة

 لھبوبك ھذا الفناء الطافح 

  بالنوامیس

  من أجلك اصافح أكف الحنضل

  وفي الممرات ساعلن براءتي

  واھیىء الدموع واألناشید

  واعتصر القلب مطرا

  اني األن بالظل

  حزني البیت لھ

  فدعني أواصل رحیلي في الضوء

  ونغني آھات أرواحنا

  فلم یعد النھار

  یكفي المتصاص لزوجة العالم

ا ا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاظم المیزري   

  مـِْن السعادة أن نختفي
  لحمل ما في جعبتنا

 جمیع االثقال المتراكمة  من
 ومن التعاسة أن � نجد في إختبائنا أحدآ

 یجمع شتاتنا المؤلم 
  نحن من نعیش بوعورة ھذا الزمان

 الذي تفشى بكل األمور الموجعة
 كأنھ نتاج من الشروخات المتآججة

ن عمق الجبال الى عمق القلب ْ  التي تنبع مـِ
 صروحات ھذه الندوبات كبیرة لغایة الدھشة

  وهللا المستعان و الرب وحده من یرمم
 تلك الفتحات كالمعجزات و عجائب الدنیا السبع

  أنا محاطة بكثرة االحتماالت
 والتوقعات غیر المستدیمة

 لقد دخلنا بأساریر متعة الجنون
ن یرون ْ  و ھم وحدھم مـِ

 أن الصدق فحواه عیوب البشر 
 أیھما أتعس المجانین

 مـن یرون الحیاة بكل صدقھ؟ 
 !أم البشر بكل أكاذیبھ

 جدلیات حتى النخاع � بأس
 ففي الحساب عند الرب یجازي

 جھنم  من لھ الجنة ومن لھ
 و من لھ الراحة مـن عدمھا

 نسعى لكي نصل الى القمة األبدیة
 كلسعات النحل الشافیة رغم ألمھا غیر المقاوم

  وأعشاش طیور الزیبرا المرسلة
 وقد مألت الحي بعذوبة صوتھا المحیي

 أنظر الیھم نظرة الحنین
 نظرة تشبھ نظرة أنتظار الناس لساعي البرید

  كنظرة الحبیب و شوقھ
 وھمساتھ المحترقة لحبیبتھ البعیدة

 أعاود أنا بظلي ومزاجیتي غیر المفھومة
 ینبعث ِم�ـّي شعاع الوجودیة

 ھذا الشعاع التواق
 شعاع مستنبط لروح نسیت روحھا

 مـن أعالي قمم الجبال أصرخ
 ومـن جمال إخضرار االشجار أستكین 

 كأنھ ھرمون السیروتونین
 المكثف لراحتي األبدیة 
 كأنھا أوراق الریحان أو الیانسون أو المرامیة 

 أشم روائحھا واحدة تلو األخرى
 فتدخلني في نوبات السكینة

 شعور تقلبات القلق والرھبة  وتبعدني من

 مایبدو الوصول الى بّر االمان  علـّى
  تحتاج الى قوة وشجاعة 

 سأتابع خطواتي
  حتى أصل لبر الحیاة

 أرسم الوان تعید بھجتي من السقم ألعظم النعم
 سأختصر برسمتي

  ولوحتي المثالیة تتواجد في طیاتھا 
 الوان الحیاة السبع

 ألنعم بأمطار السماء
 وستزدھر في أعماقي

 موجات العشق التي تزید من
 ومیض ھتافات الرسائل األتیة

 إلي من بعید البعید 
  وزقزقات طیور الزیبرا

 لن أضجر بعد األن
 فقد رأیت بمنامي شعلة األمل

 و أحییت كتصفیق وفرح االطفال
 لنشاطاتھم المدرسیة 

  ومن كبد السماء ولیلتھ
 أحتدم على ذاكرتي وحواف قَلبي

  ومصراعیھ
 فكم أشتدت السكون فيَّ 

 ونمت وكثرْت التساؤالت في مخیلتي
 وكم نما الصمت والصمود في أحشائي

 لمعرفة سكوتك الھدیر عني
 فبقت شالالت التغییر تنھم بداخلي

  فأي خراب للحب ھذا
 حل بي لینال ِم�ـّي

 نتؤاءات العجرفة والتكبر  من 
 لم تحاوطني من بر أمانك

 وتخرجني من أرض المھجورات
  وأحیائي في ربوع روحك

  وتتدجن قصري المشید
 متى تخمد نیران كل ھذه التساؤالت

  وتغدقني بنعیم الریاحین
 وخافقي باتت تغزوه رھبة الھزائم

 كھزائم تلیھا ھزائم الحرب المفاجئة  
  والمتالحمة والطاحنة

 وكخشیتي من قھقھاتك المرھبة
  فأنا كزھرة زنبقة رقیقة

 أزدھر بتغیر مواسم مزاجیتك وعطفك
 وأعطي لكل فصل جمالیتھ الكبرى 

 وتحتكر مستوطنك كثمرة عشقك
 ..  وجنانك لوجودیتي المتوحدة 

ِمِْْن أأ َْأ 
 

 د. محمد أبو الفتوح غنیم 
  مصر

  طر اا 

 
 بقلم پرشنگ أسعد الصالحي

 العراق
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 وراء اه 
 
 

 اوعد حسون نصر/ سوری
  

تختفي مشاعر تحمل معھا صفات الشخص الداخ�ل�ی�ة م�ن   
حب أو كره، تحمل ما یحملھ أي شخص ف�ی�ن�ا م�ن مش�اع�ر 
اتجاه اآلخرین، أحیانا نلجأ لالحتفاظ فیھا ألنفسنا ونعكس�ھ�ا 

 عكس ما احتفظنا بھا لألخر فمثال" اظھر الحب بدل الكره،
أو الرضا بدل التذمر، خشیة اإلساءة للشخص الذي أمامنا، 
لكن موقف صغیر یكشف ما في النفوس من خب�ای�ا ل�ن�ظ�ھ�ر 
نحن وغیرنا على حقیقتنا، وھنا نكون ك�الن�ا ق�د ق�رأ األخ�ر 
بشكل مغلوط، ط�ی�ب�ت�ن�ا ت�ج�ع�ل�ن�ا م�غ�ش�وش�ی�ن ب�م�ن ح�ول�ن�ا 

،العالقات الزائفة المبنیة على المصالح تجعلنا ال نقرأ اآلخ�ر بش�ك�ل ج�ی�د، ال�ع�الق�ات 
األسریة المبنیة فقط على الواجب أمام الناس وخاصة بین األخوة واألخ�وات ت�ج�ع�ل�ن�ا 
نستمر في ضخ مشاعرنا بشكل مغلوط ، كما أنھ خشیة أن نخسر عملنا نضطر للك�ذب 
بمشاعرنا، وھنا ننجز جمعیا بدائرة المصالح ال�م�ج�ب�ول�ة ب�ال�ك�ذب وال�زی�ف وخ�اص�ة 
بالشعور والمشاعر، البعض یلقي اللوم على الظروف ویقول أجبرتني ع�ل�ى ال�ت�ع�ام�ل 
والضحك والمجاملة مع أشخاص ال استطیع تحملھم لكن مض�ط�ر، وغ�ی�ره ی�ق�ول أن 
الرابط األسري ھو من یجبره على الض�ح�ك ع�ل�ى ن�ف�س�ھ ب�ال�ع�الق�ات ق�ب�ل اآلخ�ری�ن، 
وغیرھا الكثیر من األمثلة تجعلنا جمیعاً دون أي استثناء نظھر عكس م�ا ن�ح�م�ل م�ن 
شعور لغیرنا!.ال یمكن أن أقول عن نفسي أنني طیبة جدا واألخر سيء یحمل ب�داخ�ل�ھ 
مشاعر البغض لي، ربما یكون العكس الذي أمامي طیب ویحمل لي الخیر وأنا نتی�ج�ة 
شعور شخصي مني اتصنع لھ مشاعري، بالتالي مواقف صغیرة تجع�ل�ن�ا ن�خ�رج ع�ن 
المألوف بحقیقتنا، وھنا نبدأ كالنا بإلقاء اللوم على اآلخر لسوء االختیار لھذه العالق�ة 
المبنیة على الزیف، لیكون ھذا الشيء طبیعي ألنن�ا وراء ال�وج�وه ع�ك�س ظ�اھ�رھ�ا، 
وألننا جمعیا نمتلك زیف المشاعر ونخشى أن نخسر األشخاص لعدة دواف�ع ون�ت�ی�ج�ة 
عالقات ومصالح مشتركة فنقوم بشكل تلقائي بإظھار حبأ خلف كره، رضا خلفھ تذمر، 
ضحكة خلفھا سخریة ، وھنا ال بد أن نسأل أن�ف�س�ن�ا س�ؤال مش�روع ل�م�اذا ال ن�ظ�ھ�ر 
مشاعرنا الحقیقیة حتى ال نكون كما في المثل الشائع (أصحاب وجھین ولسانین) وإذا 
كنا مضطرین للتعامل مع أشخاص ال نرتاح بالتعامل معھ�م ل�م�اذل ال ی�ك�ون ال�ت�ع�ام�ل 
معھم بشكل رسمي جدا، وھنا نجنب أنفسنا استھالك مشاعرنا بمكانھا الغیر صح�ی�ح، 
بالتالي ومن وجھة نظري الشخصي ،ال یمكن أن أقول أننا قرأنا االخر بشك�ل م�غ�ل�وط 
والمواقف كشفت حقیقتھ أمامنا ، ألنھ ربما یكون العكس فلماذا ال یكون األخر ھو من 
قرأنا بشكل مغلوط وبلحظة ما لموقف بسیط كشفنا شعورنا أمامھ وحقیقة نظرتنا ل�ھ، 
فنحن بشر جمیعنا یخطئ وجمیعنا نضطر للكذب حتى بالشعور وإن كان ھ�ذا الش�ع�ور 
مع األھل أنفسھم، لتنجب زیف مشاعرنا علینا أن نوازي بین ظاھرنا وباطننا، طبیعي 
أن نظھر أحیانا اللطف ألشخاص بعیدین عن قلوبنا ج�م�ع�ت�ن�ا م�ع�ھ�م ع�الق�ة ع�م�ل أو 
صداقة عادیة أو مصالح مشتركة، لكن من المفروض أن نحاول قدر المست�ط�اع ع�دم 
االحتكاك معھم بشكل مباشر وعدم مزج الشخصي بالعام لكي ال نسقط بھاوی�ة ال�ك�ذب 
واللغط بحقیقة المشاعر ونبدو وكأننا أصحاب األقنعة وبالعامی�ة (مص�ل�ح�ج�ی�ة) ل�ذل�ك 

االخ�ر ل�ن�ا بش�ك�ل�ھ�ا الص�ح�ی�ح ت�ظ�ھ�ر ب�ال�م�واق�ف وب�الش�دائ�د   قرائتنا لآلخر وق�راءة
وبالعالقات العامة أكثر من الشخصیة فكم من أشخاص ضننا أنھم ال ی�ك�ن�وا ل�ن�ا غ�ی�ر 
السوء ومجرد أننا تعرضنا لموقف شخصي وجدناھم أقرب األش�خ�اص ل�ن�ا وأك�ث�رھ�م 

علینا احتضنوا حزننا قبل فرحنا ،بالرغم من معال�م ال�ج�دی�ة ال�م�رس�وم�ة ع�ل�ى   خوفاً 
وجوھھم لكن داخلھم طیب وھم خیر وفیر من العطاء، والعكس كم من أش�خ�اص ك�ن�ا 
نظن أنھم السند والسیف خلف ظھرنا ومجرد وقعنا في مشكلة أو ظرف طارئ تبخروا 
من حولنا وكأنھم سراب فكأن األرض شقت وابتلعتھم، لنجد أنھ ومن ھنا خیر م�خ�ب�ر 
عن نفوسنا الشدائد التي تسقط أقنعة الجمیع لتظھر ما في الوجوه من ق�ب�ح ف�ك�م م�ن 
وجھ عبوس حمل بین طیاتھ طیب المشاعر وكم من وجھ ضحوك حمل بین ابتس�ام�ت�ھ 
خبث المشاعر وخیر مخبر عن كالھما الظروف ، فلندع الظروف ومواق�ف�ھ�ا ت�خ�ب�رن�ا 

 . حقیقة من حولنا وحقیقتنا لمن حولنا

  ر اات 
 
 
 
 

سامح ادور سعدهللا/ 
 مصر

  
 

 ھنا تجمھرت الفراشات
 سابحاٍت تعلو فوق السحاب

 تعبر األفق تمضي في انسجام
 كأنھا غیمة تمر دون عناء

 حل الربیع؛
 موسم االحتفال قد ھل

 والزھور أینعت
 تتفتح كي ترسو علیھا الفراشات

 شذرات ھنا وھناك
 و سالسل جموع الفراشات تھوي

 على أغصان الشجیرات تتعلق
 بالزنبق و الزھرات وعبیرھا
 یمأل الوجود إن لم یكن بستان

 منذ قدیم الدھر
 ال، ظننتھ الجنة التي تخفى سر األرض

 یا حارس البستان أخبرني
 من أي نوع ھذا الورد؟

 و شجر ألوانھا زاد جماًال 
 عن قوس قزح

 غیوم من فوق عبرت
 وظلمة فجأة احتوت األرض

 غابت شمس الیوم
 وأثلجت األرض

 ھجمت حرباء القفر
 ابتلعت الفراشات

 من على أوراق الزھر
 وتلونت الیاسمین والفل

 بلون الدم
 والورود الحمراء ذبلت على صفحات

 النھر
 و انتشرت رائحة الموت تعبر

 جنبات الوادي والسھل
 وال زال النور یحاول
 زعزعة ظلمات الدھر

 بصیص النور قد أشرق
 والشمس مثل أسد خائر

 یستجدي القفز
 وھوت الفراشات الناجیات

 بعدما أنھكتھا برودة الظلمات
 وأخیرا جاء النور

 ورحل من تبقى من نسل
 الفراشات
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من ِحكــم الحكیم المصرى "ع�ن�خ 
 ."شاشنقى

ال تشاور عالماً فى أمر تافھ وال  -
تشاور جاھالً فى أمر جلل .. وم�ن 
وعى ما تعلمھ تفك�ر ف�ى زالت�ھ .. 
فش��ل ب��ج��دارة خ��ی��ر م��ن نص��ف 

 نجاح.. الموت خیـــر من الحاجة 
.. من ھّز حجراً وقع على رجلھ .. 
من سرق م�ت�اع آخ�ر, ل�ن ی�ب�ارك 
الرب فیھ .. یسرق السارق بالل�ی�ل 

   . ویقبض علیھ بالنھار
ال ت��م��ش��ي ف��ى ال��ط��رق��ات ف��ى   -

ال��م��س��اء وت��ق��ول "إن��ى أع��رف 
قد ت�ع�رف ش�ك�ل ال�ب�ی�وت ، البیوت

 ... ولكنك ال تعرف قلوب أصحابھا
 

ال��م���ص���رى ال���ف���ص��ی���ح ك���ل���م���ات 
  (مراتى .. جـوزى)

كلمتان شائعتان فى الحیاة الیومیھ 
بین المص�ری�ون وی�رددھ�ا ال�رج�ل 
والمرأة دون أن یدروا أن أص�ل�ھ�ا 
من اللغة المصریة القـدیمة والت�ى 
اح�ت��ف�ظ ب�ھ��ا ال��وج�دان م�ن��ذ آالف 

 !! السنوات
یقول ال�رج�ل: "ِم�رات�ى"... أو  *

ع��ل���ى ح���د ت���ع��ب���ی��ر الص��ع���ای���ده 
"َمَرتى". ھذه الكلمھ ُح�رف�ت م�ن 
األصل المصرى القدیم "مـروتى" 

 !! والتى تعنى حرفیاً: محبوبتى
ق���ول ال���م���رأة ال���م���ص���ری���ة:  *

"ج��وزى" وأیض��ا ھ��ذه ال��ك��ل��م��ة 
ال��دارج��ة ل��ھ��ا أص��ل ف��ى ال��ل��غ��ة 

 -المصریھ القدیمة من كلمة" جز 
 !!ى "والتى حرفت إلى جوزى

 
ب��ت��اح ح��ت��ب" ع��م��دة  م��ن ِح��ك��ـ��م 

المدینة طـــوبى للمرء الثابت على 
اإلستقامة والعدل .. والسائر عل�ى 
ص��راط��ھ ال��م��س��ت��ق��ی��م .. ال��وف��ي 

 بعھده .
 

تحتمس الث�ال�ث ع�ل�ی�ـ�ك  من ِحكـم 
دائما ان تتذكر مجد االجـداد فھــ�و 
وقـودك الذى ستـل�ھ�ب ب�ھ أعـ�داء 

 .. البــــالد
 

 حكمة حتشبسوتیة
وحتشب�س�وت ھ�ى أع�ظ�م م�ل�ك�ات 
مصر القدیمة والتي تأتي ك�أع�ظ�م 
شاھد ع�ل�ى دور ال�م�رآة ال�م�م�ی�ز 
وقدرتھا على اإلدارة والحكم ، ھذا 
على الرغم من كثرة الم�ع�ارض�ی�ن 
لھا والرافضین لوجود إمرأة عل�ى 
كرسي العرش ، وعلى الرغم م�ن 
ھذا تمكنت حتشبسوت م�ن إح�ك�ام 
قبضتھا على الحكم لمدة عش�ری�ن 

عاماً، نعمت فیھا البالد بالكثیر من 
الرخاء واالزدھار، وعندما ك�ث�رت 
علیھا الضغوط من الك�ھ�ن�ة وق�ادة 
الجیش تن�ازل�ت ع�ن ال�ع�رش م�ن 

 .اجل مصلحة البالد
  

أن أرث س��واد  ... الس��ع��ادة ھ��ى
ف أت��ل��ف��ح ب ذھ��ب  ... ال��ف��ح��م

اذا كان االسود قدرك...  ...   األمل
ف اجعلھ سماء لیل ت�ظ�ھ�ر ج�م�ال 

، عندما ینطق الجم�ال...و  النجوم 
یخترق جدار الصمت ...ص�رخ�ات 

وع�ن�دم�ا ت�ن�ظ�ر ف�ت�راه  األع�ج�اب 
یكلمك ....وبریق الذھب ..یسحرك 
وع��ن���دم���ا تش��ع���ر أن���ك ص���غ���ی���ر 

تعلم أنك  ... جداً ..أمام إعجاز الفن
بغض   أمام ....بنت جریئة مصریة

من الن�اح�ی�ة   ...النظر عن الحكمة
الفنیة في كونتراست وھ�ارم�ون�ي 
عالي جدا ب�ی�ن االس�ود وال�دھ�ب�ي 

ال��ف��ك��رة  .. یص��ل ل��درج��ة ال��ع��ش��ق
 محتاجة بنت جریئة تجربھا. 

 

"ب�ت�اح  الم�ص�رى  الحكیم  تعالیم 
ال��ن��ف��س ..  ف��ى ت��ھ��ذی��ب  ح�ت��ب" 
تعالی�م ع�م�رھ�ا  الخامسة  األسرة 
 عام.. 4000

 
" اذا جلست الى مائدة طعام م�ن  

 یقدم مما  ھو أكبر منك مقاما فخذ
حین ی�وض�ع أم�ام�ك و ان�ظ�ر  لك 

ف��ق��ط ل��م��ا ھ��و أم��ام��ك وال ت��ط��ی��ل 
ال��ت��ح��دی��ق ف��ي ص��اح��ب ال��م��أدب��ة 
وتخترقھ بنظراتك لتلف�ت ان�ت�ب�اھ�ھ 

النف�س  لك ان ذلك مما تشمئز منھ
دع�اك ص�اح�ب  اذا وال تت�ح�دث إال
ف�ان�ك ال ت�درى ان  البیت للح�دی�ث
ت�ح�دث    ضدك شئ  كان في قلبھ 

بع�د أن ی�رح�ب ب�ك وان�ت�ق�ى  فقط 
 كلمات ینشرح

الرجل  تصرفات  الصدر ان  لھا   
یجلس الى مائدة الطعام تمل   حین
علیھ نفسھ البشریة في ك�ون  بھا 

ان "نفس"   كرى ما مع من یحب
ی�م�د ی�ده  الرجل ھى التى تج�ع�ل�ھ 

یھبك الرجل دع   اآلخرین ویمنح 
وال ت�ل�ح  علیھ ن�ف�س�ھ تملى  كما  

أنت علیھ طمعاً في المزد اقنع بم�ا 
رغ�ی�ف خ�ب�ز  فكل   علیھ حصلت 

یصل آلكلھ حسب رزقھ الذى قُ�در 
 والغبى ھو من یتجاھل ذلك أو  لھ

 . "منھ یتذمر 
تعالیم ال�ح�ك�ی�م ال�م�ص�رى ال�ق�دی�م 

 امنموبى:
ع���ن���دم���ا ی���ك���ون ف���ى ق���ارب���ك 

فح�ی�ن ت�م�د ی�د ال�م�س�اع�دة  مكان 
ی���م���د االل���ھ ی���ده  ل���آلخ���ری���ن 

ال���م���ج���داف وس���ط ال���ل���ج���ة  ل���ك 
ال ت��ت��خ��ذ م��ع��دی��ة ف��ى  ال��ع��م��ی��ق��ة 

ثم تحصل من الن�اس أج�رة  النھر 
خ�ذ األج�رة م�ن ال�رج��ل  ل�ل�ع�ب�ور 

صاح�ب ال�ث�روة و رح�ب ب�م�ن ال 
 یملك شیئا .

 
 ست الدار 

سجل الرواة المصریون فضل األم 
ع��ل��ى ول��دھ��ا ف��ي ال��ع��دی��د م��ن 
األساطیر الدینیة بمص�ر ال�ق�دی�م�ة 
والوصایا وكانت من ص�ور ارق�ي 
صور االمومة رعایة األم ل�ول�دھ�ا 
في صباه أن تحمل طعامھ وشرابھ 
إل��ی��ھ ف��ي م��درس��ت��ھ ك��ل ظ��ھ��ی��رة، 
ودأب�ت إح��داھ�ن ع��ل�ى ذل��ك ف�ت��رة 
طویلة، ف�ظ�ل زوج�ھ�ا ی�ح�م�د ل�ھ�ا 
صنیعھا، حتى نصح ولده، فوعظھ 

  :وقال لھ
ضاعف الخبز ألمك، واحملھا إن "

استط�ع�ت ك�م�ا ح�م�ل�ت�ك، ف�ط�ال�م�ا 
تحملت عبثك ولم ت�ل�ق�ھ ع�ل�ّى .... 
وعندما التحقت بالمدرسة وتعلمت 
الكتابة فیھا، واظ�ب�ت دون�ي ع�ل�ى 
الذھاب إلیك بالطعام والشراب من 
دارھ��ا ك��ل ی���وم، ف���إذا ش��ب���ب���ت 
وتزوجت واس�ت�ق�ررت ف�ي دارك، 
ضع نصب عینیك كیف ولدتك أمك 
وك��ی��ف ح��اول��ت أن ت��رب��ی��ك ب��ك��ل 
س��ب��ی��ل" (ال��ح��ك��ی��م آن��ي، ال��ق��رن 

 السادس عشر قبل المیالد.
وقد اھتمت الزوجة بزوجھا فكانت 
ت�غ�رق�ھ ف�ى ال�روم�انس�ی�ة ألقص��ي 
درجة وتكن لھ كل االح�ت�رام ،ھ�ذا 
باإلضاف�ة إل�ى دورھ�ا ف�ى ت�رب�ی�ة 
وت���ع���ل���ی���م األوالد، وت���ذك���ر أح���د 
ال���ب���ردی���ات ع���ل���ي لس���ان أح���د 

عندم�ا ی�أت�ي زوج�ى “ الزوجات : 
م�ن ال��ح�ق��ول ال��خ�ض��راء ال��غ�ن��اء، 
أكون قد أعددت لھ الطعام ، وكنت 

وتعني أنھا ” قد أعددت لھ األطفال
یجب ان یستقبل األبناء والدھم فى 
ن��ظ��اف��ة دل��ی��ل ع��ل��ى اھ��ت��م��ام رب��ة 

 .المنزل بھم

 ا وال  
ء ا  

 
 
  

 
 
 
 
 

  على سرحان/ مصر
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تتناول مسرحیة الطاحونة رؤى م�خ�ت�ل�ف�ة   
منحتھا الكاتب�ة ل�ل�ن�ص م�ن خ�الل ت�ن�اول�ھ�ا 
لقضیتھ التي تقب�ل ال�ت�أوی�ل وال�ت�ن�وع وف�ق�ا 
لمعطیات النص المرنة ذلك التنوع ھو ال�ذي 
جعل الباحثة تالحظ امكانیة تناول النص م�ن 
زاویة غ�ی�اب األم وأث�ره ع�ل�ى ش�خ�ص�ی�ات 

 النص خاصة اإلبنة .
حیث ان كاتبة المسرحیة انطلقت م�ن ف�ك�رة 
القھر الذي جسدتھ تجسیدا اجتم�اع�ی�ا ت�دور 
احداثھ في احدى الق�رى ال�ری�ف�ی�ة ح�ول اب 
عجوز خرف ال تفارق الخمر شفتیھ ویح�اول 
دائ�م��ا م��ح��اوالت ف��اش��ل��ة ادارة ال��ط��اح��ون��ة 
لیطحن الدقیق الذي تعفن مع م�رور ال�وق�ت 
منذ عشر سنوات وھي فترة اختفاء زوج�ت�ھ 
الشابة التي دائما ی�ن�ع�ت�ھ�ا ب�ال�خ�ائ�ن�ة ال�ت�ي 
ھربت مع عشیق لھا ك�م�ا ان ھ�ذا ال�ع�ج�وز 
نجده یتھم ابنھ وابنتھ بسرقة الذھب فتھ�رب 
البنت ویسجن الول�د خ�م�س س�ن�وات ظ�ل�م�ا 
وتعود االبنة الى البیت بعدما قھرتھا ال�ح�ی�اة 
ویعود الولد الى الب�ی�ت ب�ع�د رح�ل�ة الس�ج�ن 
فیجدا االم قد اختفت وھ�ن�ا ت�ب�دأ ال�م�ؤث�رات 
السلوكیة لھذا الغیاب الذي ی�ج�ھ�ل ال�ج�م�ی�ع 
حقیقتھ والذي تحولت مؤثراتھ السلب�ی�ة ال�ى 
دالالت ظ�ھ�رت ع�ل�ى اف�راد اس�رت�ھ�ا ح�ی�ث 
الزوج واالبناء وعلى اھل القری�ة ج�م�ی�ع�ھ�م 
الذي استعبدھم زوج�ھ�ا ال�ع�ج�وز وج�ع�ل�ھ�م 
مسوخا تنتظر عطای�اه م�ن ال�خ�م�ر االح�م�ر 
الذي سل�ب ارادت�ھ�م وج�ع�ل�ھ�م ی�رددون م�ا 

 یشاء لكي ینالوا عطایاه من ھذا الخمر .
وتستم�ر االح�داث ف�ي ح�ال�ة م�ن ال�الوع�ي 
الجمعي الى ان یظھر ال�ف�الح ال�ذي ی�رف�ض 
وی�ع�ت��رض وی��ح�اول ان ی��ك�ش��ف ال��ح�ق��ی�ق��ة 
مخاطبا العقول الشاغرة وبعد محاوالت�ھ م�ع 
رج��ل الش��رط��ة ی��ت��م��ك��ن ال��ف��الح م��ن ادارة 
ال��ط��اح��ون��ة وكش��ف ح��ق��ی��ق��ة اخ��ت��ف��اء االم 
وتبرئتھا من الخیانة المزعومة التي ط�ال�م�ا 
تخفى خلفھا العجوز خافیا جریمتھ الش�ن�ع�اء 
في حق زوجت�ھ الش�اب�ة ال�ع�ف�ی�ف�ة , وی�أت�ي 
العقاب من جنس العمل فیرتمي العجوز ب�ی�ن 
احضان رفات زوجتھ المختبئة في ص�ن�دوق 
تروس الطاحونة ال�ت�ي ازك�م�ت ان�وف اھ�ل 
ال�ق�ری��ة ب��رائ�ح�ت��ھ�ا ال�م�ت��ع�ف��ن�ة ف��ت�ع��ت�ص��ره 

 الطاحونة وتمزقھ إلى اشالء .
دالالت غیاب األم وأثره ع�ل�ى الش�خ�ص�ی�ات 

 وكیف عبر الحوار عن ذلك :
جاء ظھور األم في ھذا النص ظھورا ضمنی�ا 
ع��ل��ى مس��ت��وى ال��ف��ك��رة ال��ت��ي ت��ت��ن��اول��ھ��ا 
المسرحیة دون أن یكون لھا وجودا فعلیا بل 
اعتمد ذكرھا على حالة من ال�ت�ذك�ر والس�رد 
ألح��داث ك��ان��ت ف��ي ال��م��اض��ي ول��ك��ن ت��ل��ك 
الشخص�ی�ة ال�غ�ائ�ب�ة ال�ح�اض�رة ل�ع�ب�ت دور 
البطولة في تحریك االح�داث وك�ان ل�ھ�ا ك�ل 
األثر في كل ما حل على أسرتھا أو على أھل 
ال��ق��ری��ة , ف��ق��د ج��اء ذك��رھ��ا ع��ل��ى لس��ان 
الشخصیات بأسالل�ی�ب م�خ�ت�ل�ف�ة ك�ل حس�ب 

 رؤیتھ النسبیة لتلك الشخصیة ومن ذلك :
ن�ج��د ف��ي ال��ف��ص��ل األول ت��ق��ول األب��ن��ة ف��ي 

 حواریة صغیرة مع أخیھا :
 اإلبنة : لیت أمي موجوده لتساعده .

  االبن: رحمھا هللا
 االبنھ : ماذا تقول ... ؟

االبن : أني أترحم على ایامھا فال أحد ی�ج�زم 
 أنھا ماتت أو أنھا حیة .

  االبنة : مسكینة تلك األم .

من الكلمات التي دارت ب�ی�ن االب�ن واالب�ن�ة 
ی�ت��ض�ح م��دى االحس��اس ب��ال��ح�زن واالس��ى 
لغیاب االم والذي اتضح م�ن ح�ال�ة ال�ت�م�ن�ى 
أطلقتھا االبنة في بدایة حوارھ�ا م�ع أخ�ی�ھ�ا 
فھي ترى أن والدھا الع�ج�وز الی�ق�وى ع�ل�ى 
ادارة الطاحونة التي كانت امھا تقوى علیھ�ا 
فتتمنى وجودھا لتساعده وھنا یمنحن�ا دالل�ة 
أن غیاب ھذه االم أث�ر أیض�ا ع�ل�ى زوج�ھ�ا 
العجوز الذي اصبح ال ی�ق�وى ع�ل�ى ال�ق�ی�ام 

 بالعمل بدونھا .
فیلحق االبن اختھ بالترحم علیھا لی�س ع�ل�ى 
موتھا وانما على ایامھا وھنا داللة ال�ت�ح�ول 
على مستوى الحیاة الیومیة التي تبدلت م�ن 
حال الى حال بھذا الرحیل ھذا ال�ت�ب�دل ال�ذي 
اوضحتھ الكاتبھ ف�ي ك�ل�م�ات�ھ�ا ع�ن غض�ب 
الطبیعة وانتھاء الحیاة بمضمونھا ال�م�ش�رق 

 على كل المستویات .
وتختتم الفتاه حوارھا بعبارة مس�ك�ی�ن�ة ت�ل�ك 
االم وقد عممت كلمة االم ولم ت�ن�س�ب�ھ�ا ال�ى 
ذاتھا كأن تقول أمي وھنا لھا ب�ع�دا أرى أن 
الكاتبة ارادت بكلمتھا ان تلمح الى أن كل أم 
تحمل أوجاعا في طیات حیاتھا أیا كانت ت�ل�ك 
الحیاة وداللة ذلك أن الكاتبة ارادت بقضیتھ�ا 
الت�ع�م�ی�م ول�م ت�خ�ت�ص االح�داث ب�زم�ان أو 

 مكان .
وتبدأ الكاتبھ على لسان شخصیات�ھ�ا ت�ع�ط�ي 
نماذج لتصرفات االم تجاه اطفالھا وح�ن�ان�ھ�ا 
علیھم مھما كانت ظروفھا المعیش�ی�ة وع�رة 

 صعبة , فجاء على لسان ابنھا :
االبن : كان�ت ت�ع�د ال�ط�ع�ام وال ت�أك�ل ح�ت�ى 

 نأكل ..
في ھذه العبارة داللة قویة على مدى الف�راغ 
الذي ت�رك�ت�ھ االم ب�رح�ی�ل�ھ�ا ف�ب�ال�رغ�م م�ن 
الشبھات التي تحیط باختفائھا وال�ت�ي ت�ؤرق 
ابنھا اال انھ یتذكر حنانھا بالمقارن�ة ب�ق�س�وة 
أبیھ , ویتابع االبن مدلال على ان�ت�ھ�اء ف�ك�رة 

 االسرة بانتھاء وجود االم حیث :
االبنة : ریثما تنتھیان من حدیثك�م�ا ال�م�ن�ف�ر 

 سأعد المائدة .
 االبن: لم تعد لدینا مائدة ...

فالمائدة رمز لالسرة التي ت�ع�د االم ق�وام�ھ�ا 
وص��م��ام وج��وده وب��ان��ت��ف��ائ��ھ��ا ان��ت��ف��ى ھ��ذا 

 الوجود.
ومن ك�ل�م�ات االب�ن�ة ال�ت�ي تس�ت�رج�ع ف�ی�ھ�ا 

 ذكریات الحنین الى امھا :
االب��ن��ة : ح��ی��ن��م��ا تش��رق الش��م��س داف��ئ��ة 
وتتساقط حبات المطر أحتاج لحضنھا, كان�ت 

 تأخذني بین ذراعیھا وتسرع
كلمات االبنة تستعرض مدى الشوق لح�ن�ی�ن 
امھا وألمومتھا التي افتقدھا وال تملك س�وى 
التذكر وتغلب حالة م�ن االغ�ت�راب وال�ح�زن 

 الواضح في كلمات الشخصیة .
غیاب االم وأثره على انھیار خط الطاقة لدى 

 الشخصیات :
لكل شخصیة خط الطاقة الذي یحركھا س�واء 
صعودا أو ھبوطا وقد جاء أحداث النص من�ذ 
بدای�ت�ھ ی�ح�م�ل ح�ال�ة م�ن ح�االت ال�ت�دھ�ور 
وال��ت��راج��ع ال��ت��دری��ج��ي ل��خ��ط ال��ط��اق��ة ل��دى 
الشخصیات حیث بدأت أحداثة ب�ع�د ت�ع�رض 
الشخصیات لعدد م�ن ال�ك�وارث ال�ت�ي أث�رت 
على ح�ی�ات�ھ�ا وس�ل�وك�ی�ات�ھ�ا ع�ب�ر األح�داث 
المتالحقة في الحدث الدرامي , وقد الح�ظ�ت 
ال��ب��اح��ث��ة أن ات��ھ��ی��ار خ��ط ال��ط��اق��ة ل��دى 
الشخصیات انسحب على ب�ع�ض�ھ�ا س�ل�وك�ی�ا 

 والبعض اآلخر صحیا ومن ذلك :
نجد االبنة في حالة حزن وھزال شدید ف�ھ�ي 
ال تقدر على تحمل الرائحة العفنة وال ت�ق�وى 
عل�ى ش�رب ال�خ�م�ر وھ�ي ف�ي ح�ال�ة ق�يء 

 مستمر .
 االبن : ألن أختي تكاد تموت تتقیأ

 العجوز : لم؟
االبن : ألنھا شربت كأسا من اختراعك ال�ذي 

 تسمیھ خمرا .
وتس��وء ح��ال��ة االب��ن��ة ویص��ی��ب��ھ��ا الض��ع��ف 
وال��ھ��زال وت��غ��ل��ب ع��ل��ى ح��رك��ت��ھ��ا ال��ت��رن��ح 

 وتقول :
االبنة : أبنتي إنني اقتربت من غیبوبة ت�ام�ة 

  فالمكان یلف من حولي .
كما تعرض العجوز نفس�ھ ال�ى ان�ھ�ی�ار خ�ط 
ال��ط��اق��ة ل��دی��ة ول��م ی��ع��د ی��ق��وى ع��ل��ى ل��ف 
الطاحونة او تحریكھا ف�ل�م ی�ك�ن ھ�ن�اك م�ن 
یقدر على تحریك�ھ�ا س�وى زوج�ت�ھ الش�اب�ة 
التي بات یتجرع الخمر لینسى حرمانھ من�ھ�ا 
وجریمتھ في حقھا ظنا منھ انھا خائن�ة رغ�م 
انھ یدرك في ذاتھ وی�وق�ن ان�ھ�ا ب�ری�ئ�ة م�ن 
تھمتھا وما فعل ذلك اال النھ اص�ب�ح ع�ج�وزا 

 ھرما ال یحمل من القحولة شيء .
 االبنة : علھ ینجح ھذه المرة .

االبن : منذ ان اختفت امرأتھ لم تدر ت�وق�ف�ت 
الریاح عن ادارتھا او ربما عجزت یدیھ ع�ن 

  ادارتھا
وفي موضع آخر یؤكد ال�ف�الح أن ھ�ذه االم 

 كانت مصدر القوة التي تدیر الطتحونة :
ال��ف��الح : آه ل��و ك��ان��ت م��وج��وده ألدارت 
الطاحونة فم�ن�ذ أن غ�اب�ت ون�ح�ن ف�ي ھ�ذا 

 البالء .
 رسائل األم ودالالت األمومة في كلماتھا :

وجدت االبنة مجموعة من الخ�ط�اب�ات ال�ت�ي 
تركتھ�ا ل�ھ�ا األم ق�ب�ل أن ت�خ�ت�ف�ي وج�ائ�ت 

 الخطابات على النحو التالي:
 
 الخطاب األول: -1

االبن یقرأ : لقد خال المنزل م�ن�ذ رح�ی�ل�ك ی�ا 
  ابنتي

  یذكرني بجریمتك التي ھربت من أجلھا
إنھ ینظر إلي بكره شدید وكأنني أل�ق�ی�ت ب�ك 

  في إثم الجریمة .
تبدا األم كلماتھا بالعتاب والحنین البنتھا بع�د 
الفراق ث�م ت�ن�ت�ق�ل ال�ى الش�ك�وى م�ن األب 
وظلمھ لھا , وتحمل كلمات الخطاب ب�ك�ائ�ی�ة 
ع��ب��رت ع��ن ح��ال��ة ال��ح��زن واالغ��ت��راب 
والالتواصل ال�ت�ي ت�ح�ی�اھ�ا االم ب�ع�د رح�ی�ل 
ابنتھا وھنا داللة قویة عن مدى الحب ال�ذي 
كان یجمع بین االم وابنتھا وان ھ�ذا ال�ف�راق 
كان اضطراریا بس�ب�ب ات�ھ�ام االب الب�ن�ائ�ھ 

 بالسرقة .
 ویعلق االبن على خطابات امھ فیقول :

االبن : كانت أمي تضع الخطابات لشق�ی�ق�ت�ي 
منذ رحلت عساھا ت�رج�ع أو أن�ھ�ا ت�ط�م�ئ�ن 
نفسھا في وحدتھا, وكنت أضحك منھا ح�ی�ث 

 ال أمل في عودتھا .
وترى الباحثة أن كل�م�ات االب�ن ت�دل�ل ع�ل�ى 
مدى حیرة االم وق�ل�ق�ھ�ا ع�ل�ى ب�ع�د اب�ن�ت�ھ�ا 
وحنینھا الشدید الیھا ورغبتھا ف�ي ع�ودت�ھ�ا 

 باي شكل .
 
 الخطاب الثاني : -2

االبن یقرأ: ومنذ دخ�ل اخ�وك الس�ج�ن وأن�ا 

اش��ع��ر ب��أن��ي مس��ج��ون��ة ف��ي أح��الم ذل��ك 
العجوز ..إن عجزه یشعره بأنني مس�ت�ھ�دف�ة 

  من الجمیع فسجنني داخل اسوار المنزل .
ترسل االم البنتھا رسالة أنی�ن ج�دی�ده ت�دل�ل 
فیھا مدى حزنھا وحرقتھا على سجن ولدھ�ا 
وتبوح البنتھا بسرھا المستور خ�ل�ف اب�واب 
مضجعھا فما كان علیھ ال�ع�ج�وز م�ن ع�ج�ز 

 اصبح سبب قھرھا ودمارھا ,
ثم تتوالى الخطابات الث�ال�ث وال�راب�ع ت�وج�ھ 
حدیثھا الى ابنتھ�ا م�ن ج�دی�د وت�ح�ك�ي ل�ھ�ا 
ظروف ابیھا وطحن القمح وصن�ع�ھ ل�ل�خ�م�ر 

 الى أن یاتي الخطاب األخیر :
  االبن یقرأ: في ھذا الیوم أصابني القيء

أش��ع��ر ب��آالم ال��وض��ع ..أب��وك ی��رك��ل��ن��ي 
  بشدة ...أخشى على الحمل ..

أقسم لك یا ابنتي أنھ لم یمسسني غیر أب�ی�ك 
  رغم عجزه إال أنھ ابنھ ...

 آه إنني أشعر اآلن بدقات قلب أخیك الشقي ,
إنھ یرتع في بط�ن�ي ك�ل ل�ی�ل�ة ف�ال ی�دع�ن�ي  

 أنام ..
  ربما كان ذلك احتجاجا على غیابك . 

في ھذا الخطاب عدة دالالت على طبیعة ھذه 
األم ومدى الفراغ التي تركتھ بعد اخ�ت�ف�ائ�ھ�ا 

 حیث :
* نالحظ أن االم تروي البنتھا ادق التفاصیل 
عن حالتھا الصحیة وما یخص ح�م�ل�ھ�ا م�ن 
آالم ومتاعب في حالة من البوح الذي یظھ�ر 
علیھ الطمأن�ی�ن�ة وع�دم ال�خ�ج�ل ف�االم ام�ام 
ابنتھا كتاب مفتوح ترمي فیھ اسرارھا وھ�ي 

 مطمئنة .
* بالرغم من اآلالم التي تقاسیھا االم بسب�ب 
ضرب زوجھا وعذابھ لھا اال انھا ال ت�خ�ش�ى 
على ذاتھا وانما تخشى ع�ل�ى ط�ف�ل�ھ�ا ال�ذي 

 یحیا بین أحشائھا .
ثم تقسم االم البنتھا عن طھرھا وش�رف�ھ�ا  *

إیمانا منھا ان العار الذي ترتكبھ االم ت�ب�ی�ت 
البنت معذبة بھ ما حییت فھي تطھر صف�ح�ة 
ابنتھا خوفا على مستقبلھا وترضیة لھا عن�د 

 عودتھا.
تنقل االم حالة التوتر الشدیدة التي تنتابھ�ا  *

لیس على نفسھا او على جنینھا وانما ع�ل�ى 
ابنتھا الغائبة التي شاركھا في قلقھا ع�ل�ی�ھ�ا 

 طفلھا المنتظر .
ویتضح ان ك�ل ال�رس�ائ�ل م�وج�ھ�ة الب�ن�ت�ھ�ا 
تحدیدا التي غابت عنھا وكانت تبوح لھا ف�ي 
الرسائل عن كل ما یدور في صدرھا من آالم 
ومتاعب وشكوى , فتلك الرسائل ھي مع�ادل 
موضوعي للبنت التي تفتقدھ�ا االم وت�ف�ت�ق�د 
جلساتھم�ا م�ع�ا ی�ت�ب�ادالن الش�ك�وى واآلالم 

 وتواسي كال منھما االخرى .
فغیاب األم في نص الطاحونة أثر سلبا ع�ل�ى 
كل الشخصیات بل ع�ل�ى م�ج�ری�ات االح�داث 
وباتت الشخصیات تستعید ال�ذك�رى ال�ط�ی�ب�ة 
التي تركتھا تلك االم , وق�د ك�ان�ت رس�ائ�ل�ھ�ا 
خیر داللة على امومتھا وحنانھا الذي غ�م�ر 
أوالدھ�ا وأس�رت�ھ�ا ب�ل أھ�ل ق�ری�ت�ھ�ا ك�ل�ھ��م 

 باحترامھا .
................................. 

ك�ل�ی�ة ال�ت�رب�ی�ة   –علوم ال�م�س�رح  ة*مدرس
  للطفولة المبكرة /جامعة اإلسكندریة

ما   ب ا  
 للكاتبة السعودیة ملحة عبد هللا

 

  بقلم : دكتورة شیرین الجالب*                                   
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  د  اا  
 

  العراق  /رسل ق الموسويبقلم : 

مارست الحركة الرومانتیكیة المحّدثة ثورتھ�ا 
على األدب ج�اع�ل�ةً م�ن�ھ ب�ال�م�ج�م�ل والش�ع�ر 
بالخصوص وسیلة ألخذ بید التفاصیل ال�ح�ی�اة 

الرغ�م   الیومیة الى عالم تقاسمھُ ُسھادھا على
م��ن ت��ع��ارض��ھ��ا م��ع ال��ح��رك��ة ال��واق��ع��ی��ة 

 واإلشكالیات وضمھما بنقطِة تقاطع
 

* ھذا مایشتّد ویبرز بأدب السیر ال�ذات�ی�ٍة ف�ي 
اللغة الشعریة تارة وآخرى النثری�ة، ل�ك�ن ل�و 

ف�ي م�ف�ھ�وم ال�ن�وع   باذب�ی�ن"" أردنا أن نضع
ل��وج��دت م��ن الص��ع��ب تش��خ��ی��ص��ھ��ا ض��م��ن 

ُمحدد ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن بَ�وح�ِھ ف�ي ل�غ�ٍة  نوعٍ 
شعریٍة تتوسط القصائد النثریة والشعر الحر، 
ف�وص�ِف الش�ق�ی�ق�ة أج�دهُ ال�ت�ع�ب�ی�ر األدق ف��ي 

 “أن تتألم و ال تتألم في ذات الوقت "التصنیف
 . وتواشجھما بھویٍة لیست ضبابیة

 
* من مقدمِة ھذا الكتاب یتالعب الكاتب بفكرِة 
قیاس الحدود المأخوذة بالغالب ذات المع�ای�ی�ر 

 . الطفیفة على المناطِق الشبیھة بالقُرى
 األول و األخی�ر  في الوالدتین كما في النصین

ال تخِط خارج ال�ب�ی�ِت .. إن ش�ئ�َت الس�الم�ة " 
ثم یعود بصیغِة الت�م�ن�ي ف�ي ال�ن�ص " الممیتھ

 !. ثم یُلغي الوجود "لو" االخیر ُمكثراً من
 
ح�دوداً ل�ھ�ذه ال�م�ن�ط�ق�ة   یع�رض الش�اع�رُ *   

تنطلُق من األرض الى السماء تاركةً ال�ب�س�اط 
وخطوط العرض الى كل م�ا س�واھ�ا، ُم�رت�ك�ز 
 اإلنطالق من ھنا، یوجھ ال�ك�ات�ب ال�رؤی�ة م�ن

الداخل الى ال�خ�ارج بّس�م�ٍو وی�ع�ود ال�ى ذات 

ال��ب��اب ُم��ف��ص��الً ت��ف��اص��ی��ل ھ��ذه ال��م��ن��ط��ق��ة 
كأنھ یُلِمح أن الذي یُقرر الخروج من   الغزیرة

باٍب علیھ إیجاده مرة آخرى ل�ل�دخ�وِل ص�ان�ع�ا 
فیُرینا ش�غ�ف ورت�اب�ة ال�ع�ال�م  خریطة خاصة 

الباذبیني ال�ُم�الح�ق ب�ف�ك�رِة ال�م�وِت وال�ح�ی�اِة 
ولیس بترتیِب الزمني الُمعتاد لكل ال�م�دِن ع�ن 
ھذیِن المصیرین بل بتوھجھما وب�إن�ط�ف�ائ�ھ�م�ا 

خ�ارج ح�دود ال�زم�ِن   معاً جاعال منھ�ا م�دی�ن�ة
 . العام

 
* ارى أن علي محمود لو لم یكن كات�ب�اً ل�ك�ان 
كتاب بصورة اخرى وكاتب ی�ن�ص�ر ل�غ�ت�ھُ األم 
بجزال�ِة ُم�ف�ردات�ھ�ا وب�ال�م�س�اح�اِت الش�اس�ع�ة 
َمزروعةً بثماٍر تخُص ھذه اللغِة وھذا ال�ك�ات�ب 

في تطویعھا بأسلوب ممتھن ، انط�الق�ا   ال غیر
من وقعِ المصطلحاتِ الُمحافظة على اللغِة الى 
طراوتھا في اللھجِة الدارجة وكما فعل معالجا 
الشاعر ووردسورث : استنكر اللغة الشع�ری�ة 
كونھا لغة ف�ق�ط بض�واب�ط�ھ�ا واس�ت�خ�دام ل�غ�ة 
ال��ح��ی��اة ال��ی��وم��ی��ة اي اس��ت��غ��الل��ھ��ا ك��م��ش��ھ��د 

 .ان (نفكر ألنفسنا في لغتنا الخاصة)  شعري،
فكرة الزمن والسیرة الذاتیة تُوضح ان الكاتب 
كان یتعامل مع األح�داث ال�زم�ن�ی�ة ع�ل�ى ب�ع�ٍد 
شاھٍق وینتقي الَمشاھد من كِل مرحل�ٍة ب�أس�ى 

وأخ��ذ م��ن ال��م��ك��ِر ال��ن��ظ��رة   غ��ام��ٍض وم��اك��ر
ع�ل�ى ال�رغ�ِم م�ن إن   المیتافیزی�ق�ی�ا ل�أل�ش�ی�اءِ 

مرحلة الطفولة تلتمع ببریٍق واضح وأشد من 
غیرھا لتواصِل وجود ھ�ذه ال�م�دی�ن�ة ف�ي ذاِت 
الش�اع��ر وال ش��َك أن ھ��ذه ال��م�رح��ل��ة األك��ث��ر 

لما یلّف�ھ�ا م�ن   الناس  حضوراً في حیاِة أغلبِ 
 وذاكرة أكثر رسوخا. حنین

  
* في ھذا العمِل ینتقل في عناویِن الم�واض�ی�ع 
وھو یسیر بحن�ك�ٍة و ت�ت�اب�ع ال ی�ف�ل�ت ال�ن�ص 
الس��اب��ق ع��ن الح��ق��ھ م��ن ح��ی��ث ال��ت��راب��ط 

 .   الفكري
 

 في النصوص
(أُم سعدون، ُع�ب�د الش�ط، ال�ك�اول�ی�ة، م�درس 

 الثانویة، وغیره).
كل المشاھد في ھ�ذه ال�ن�ص�وص ت�أخ�ذ ف�ك�رة 
الُمجحفة الُمقاربة لم�ع�ن�ى ل�ون ال�ح�رب�اِء ف�ي 
الحیاِة الیومیة محاوالً الشاعر في طرحِھ ھ�ن�ا 
 تَعریِة الواقع من تصّحره أزائُ�ھ�ا وج�ع�ل ھ�ذهِ 

الَم�ش�اھ�د ف�ي م�رك�ِز ال�ق�ض�ای�ا ال�ُم�ھ�م�ة ف�ي 
 باذبین . 

 في نص أشباح
 ! أردت أن اكون رئیساً، او شرطي مرور "

 “.مھٍن تنقُذ الناَس من الموِت أو تُسقطھم فیھ

ھ�����ن�����ا 
الُمفارقة التصویریة بشاعریٍة ُمت�ج�ل�ی�ة ت�ع�وُد 
مجدداً لتع�ك�س ف�ك�رِة ال�م�رئ�ي وال�الم�رئ�ي .. 
المھن على السھول والتالل ف�ي ھ�ذه ال�ح�ی�اِة 
ُمقاربة بینھما بآلیة التلویح تلویح ی�ع�وُد إل�ی�ِھ 
بص�ورٍة او آخ��رى ك��م��ا اع��اد ب��م��دی�ن��ِة ع��ل��ي 
الغربي ملوحةً لمصیِر حضورھا ال�ُم�ؤك�د ف�ی�ھ 

 . ذاتھ
  

 * ادب السیّر الذاتیة بط�ب�ی�ع�ت�ھ ال�ب�رغ�م�ات�ی�ة
یبدو أن علیاً أدرك لع�ب�ت�ھ  " أعني وال أعني"

ره الى خاصتِھ لربما ألنھ إمتزج بباذب�ی�ن  وحوَّ
 . و التي تعنیِھ أیضاً أكثر من غیره

 
للشاعِر علي محمود ربما   * لو أردَت القراءة

علی�ك أن ت�ج�ع�ل م�ن ھ�ذا ال�ع�م�ل أم�ا ب�دای�ة 
للشروعِ في قراءِة بقیِة األعمال ل�ھ او ج�ع�ل�ھ 
 في الختاِم وال نتمنى أن یكون ھناك ختام لھذا

ألن الس���یّ���ر ال���ذات���ی���ة ذات نص���ی���ٍب   ل���ی���س
یَتجاوزھا الكثیر من القُراِء سواء ك�ان�ت   قلیل

في البدایِة او في النھایِة بل ألن ھذه التركی�ب�ة 
م�ن األدِب ت��ع�م�ل ك�ق�ام��وٍس ُم�ت��ح�رٍك ل��ب�ق�ی��ِة 

 األعمال
وكنقطة تقارب بین القارئ و ال�ك�ات�ب ل�م�دى  

 . واقعیتھا
أن اإلقباَل على ھذا النوعِ ی�ت�ط�ل�ب ج�رأةً   أجدُ  

فكیف یُ�ج�س�ُد ال�ك�ات�ب دور ش�ھ�ِق ال�ن�ھ�ای�ات 
وب���راءِة ال���ب���دای���ات وھ���و ف���ي ع���ن���ف���واِن 

 الُمنتصف؟!.
مثل ی�د ال�غ�ری�ق " وھو یقف ُملِخصاً توصیفھ

ی��رت��ع��ُش ف��ی��ھ��ا آخ��ر نس��غٍ ل��ل��ح��ی��اة ف��اض��ح��اً 
 ُخذالننا".

  " . أن الریح في باذبین باب القدر" ُمغلقاً  
ب�أن األرَض رض�اً ألن�ن�ا ن�ح�م�ل  وھو یُذكرني

 معانیھا
 .! كما أن بذابین بذابینا

أختُم ھذا المقال ب�ت�س�اؤٍل م�اذا ت�رك الش�اع�ر 
علي محمود خض�ی�ر ل�ل�زم�ِن ب�أن یص�ن�ع م�ع 

"م�اض�ی�ِھ  باذبین وھو ُمعٍر ألرضیِة المستقب�ل
 وحاضرِه"؟!.

لربما إال بصنعِ ذاكرة جدیدة وھذا یعني ان باذبینا 
  لم تكن باذبین التي نراھا اآلن بعیِن الشاعر.
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ف��ن��ان ی��م��ت��از ب��ل��وح��ات��ھ الس��ری��ال��ی��ة 
ال�م��م�ی��زة, ی�رس��م ل��وح��ات ب��ط�ری��ق��ة 
ت��خ��ت��ل��ف ع��ن ال��رس��ام��ی��ن االخ��ری��ن 
بإسلوبھ الفرید باختیار م�وض�وع�ات 
أقرب للواقع.. وكان لنا ھ�ذا ال�ح�وار 

  معھ:
* ممكن تقدم نفسك لقراء ال�ع�راق�ی�ة 

 االسترالیة؟!.
* أن�ا ری�اض ف�ائ�ق ش�ری�ف اس�م�ي 
الحقیقي واسمي الثاني دمیرال.. م�ن 

 .1983موالید 
 

* ح��دث��ن��ا ع��ن ط��ری��ق ال��ف��ن ال��ذي 
 تسلكھ, منذ متى بدأت؟

سنوات أحببت  10منذ كان عمري  *
ھذه الھوایة.. وثم تركت الرسم س�ن�ھ 

وف��ي ن��ف��س ال��وق��ت أح��ب  2002
ھوایات متعددة (كاألحج�ار ال�ك�ری�م�ة 
والعق�ی�ق ال�ی�م�ان�ي). ب�ف�ض�ل هللا ث�م 
بفضل الحجر الیمان�ي ع�دت ل�ل�رس�م 

ب��دأت م��ن ج�دی��د (ألن  2019س�ن��ة 
األحجار الیمانیة تظھر داخلھا ص�ور 
دون ت��دخ��ل ل��إلنس��ان وب��األخ��ص 
األح��ج��ار ال��ی��م��ان��ی��ة وبس��ب��ب ھ��ذه 

 الرسومات بدأت الرجوع للرسم).

 
 *

ھل درست الرسم كتخصص أم ان�ھ�ا 
مجرد ھوایة ووص�ل�ت ال�ى م�ا أن�ت 

 إلیھ الیوم؟
لم ادرس الرسم أكادیمیًا في ج�ھ�ة  *

معینة ولم ادخل اي فنون ل�ل�رس�م او 

 التعلیم بل مجرد ھوایة.
 * أي األدوات تفضل عند الرسم؟

بال�ن�س�ب�ة ل�ألق�الم اس�ت�ع�م�ل أق�الم  *
خش���ب���ی���ة وح���ب���ر اب���ی���ض وف���ح���م 

 ورصاص.
 

* تمتاز بطابع السوداویة في أغ�ل�ب 
لوحاتك لماذا؟ وھل للواق�ع ان�ع�ك�اس 

 عند الرسم؟
* ن��ع��م أح��ب ال��رس��م��ات ال��غ��ری��ب��ة 
والغامضة والتي فیھا م�ع�ان�ي. اح�ب 
رس��وم��ات س��وداوی��ة وس��ری��ال��ی��ة 
وعندما ارسم رسومات غریبة اشعر 
بأني اعیش مع تلك اللوحة.. ون�ادراً 
یوجد رسامین سریالیی�ن ألن أغ�ل�ب 
ال��رس��ام��ی��ن ف��ي وق��ت��ن��ا ال��ح��اض��ر 
ی��رس��م��ون ال��م��ن��اظ��ر ال��ط��ب��ی��ع��ی��ة 
والشخصیات (البورترییھ).. بالنسب�ة 
للشطر الثاني من السؤال فعكس ذلك 

األش���خ���اص   ال أح���ب أن أرس���م
 والمناظر الطبیعیة.

* كیف تبني ف�ك�رت�ك وت�ح�ول�ھ�ا ال�ى 
 رسمة؟

ك��ف��ك��رة أح��ی��ان��اً أرى اق��ت��ب��اس��ات  * 
جمیل�ة ف�ي األف�الم اي ف�ي ت�رج�م�ة 
الفیلم او في القصص ی�ع�ج�ب�ن�ي ذل�ك 
واحاول ان ارسم ع�ل�ى م�ن�وال ت�ل�ك 

 الترجمة.
 

* أجد لوحاتك قری�ب�ة ل�ل�ط�اب�ع ال�ذي 
رسم بھ الفنان الھولن�دي ف�ان ك�وخ, 
ھل ھي مصادفة أم أن�ك ف�ع�ًال م�م�ن 
تأثروا بالمدرس�ة االن�ط�ب�اع�ی�ة ال�ت�ي 

 ینتمي لھا الفنان؟
* الرسام فان كوخ رسام غیر ع�ادي 
ألن انا اش�ع�ر ب�ھ ك�ی�ف ك�ان ی�رس�م 
لوحاتھ ألنھ كان بائساً.. ألن�ھ أح�ی�ان�ا 
البؤس والكأب�ة أیض�اً ی�دف�ع ال�رس�ام 
للرسم لیخرج م�ا ف�ي داخ�ل�ھ.. وان�ا 
أیضاً معجب بالرسام إدف�ارت م�ون�ك 

 صاحب لوحة الصرخة.
 

* تتمیز لوحاتك باست�خ�دام ال�ل�ون�ی�ن 
األسود واألبیض م�ع إض�اف�ة ال�ل�ون 

 األحمر بعض األحیان؟
بالنسبة لھذین الل�ون�ی�ن, أن�ا أح�ب  *

األسود واألبی�ض وأك�ث�ر رس�وم�ات�ي 
بھما حتى في لبسي اح�ب ان ال�ب�س 
نفس اللونین.. ولون األحم�ر ی�ع�ط�ي 

 جمالیة للوحة.
 

 * كم تستغرق منك اللوحة إلكمالھا؟
* أحیاناً ارسم ثالثة لوحات ف�ي ی�وم 
واحد واحب الرسم بعد منتصف اللیل 

لیالً ألنھ وقت ھ�دوء  12في الساعة 
ت�ام وف�ی�ھ راح�ة ل�ل�ت�ف�ك�ی�ر وأح�ی�ان��اً 
تعجب�ن�ي ل�وح�ات ع�ال�م�ی�ة اح�ب ان 
اق�ل�دھ�ا ك�ل�وح��ة الص�رخ�ة وغ�ی�رھ��ا 

 وأحیانا ارسم من خیالي.
 

* ما ھي مشاریعك المستقبل�ی�ة؟ ھ�ل 
  سنشھد معرًضا خاًصا بك؟

 *

لدي أكثر من أمنیة وال�م�ع�رض اح�د 
أمنیاتي واتمنى ان یكون لي مع�رض 
رسم غریبًا لیس ك�ب�ق�ی�ة ال�م�ع�ارض 
یعني مثال یكون الم�ع�رض ف�ي ب�ی�ت 
مھجور ومتروك واع�رض ل�وح�ات�ي 

 في غرف ذلك البیت المھجور.
 

  * كلمة أخیرة للقراء......
* عزیزي القارئ ج�ل أم�ن�ی�ت�ي ق�ب�ل 
ال�ح�ك�م ع�ل�ى ل�وح�ات�ي ذات االت�ج��اه 
السریالي والسوداوي علی�ك ال�ب�ح�ث 
عن الم�درس�ة الس�ری�ال�ی�ة ف�ھ�و ف�ن 
صعب إتقانھ وھو م�وھ�ب�ة، وم�ھ�ارة 
عالیة في التعبیر ع�ن ط�رح ال�رؤی�ة 
واسترجاع الماضي وربطھ بالحاضر 
والمستقبل عن مواقف مختلفة وف�ق 
مھ�ارة ال�ت�خ�ی�ل وال�ت�ح�ل�ی�ل وإط�الق 
األفكار المكبوتة والربط ب�ی�ن ال�ع�ق�ل 
وال��ع��ق��ل ال��ب��اط��ن واألح��الم ،ت��م��ل��ك 
ال��ل��وح��ة الس��ری��ال��ی��ة زوای��ا ع��دی��دة 
وتفسیرات كثی�رة م�ب�ت�ع�دة ج�دا ع�ن 
اللوحة ذات التفسیر الواحد فین�ش�غ�ل 
الرائي بما وج�د أم�ام�ھ، وھ�و ج�زء 
بسیط ع�ن ت�ف�س�ی�ر ھ�ذا ال�ن�وع م�ن 

  اللوحات، اتمنى أن ینال أعجابكم.

”اا ان “ اا   ضر 

 اجرى الحوار:
 صبا صباح 
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 ابعْث بدِمَك النقّي من جدید

 رامبو  یا آرثر

 لنكوَن اثنین في بوتقٍة واحدة

 أجداُدَك العظام الذین ورثوا الكسل

 وتوارثوه

  وأجدادي اللئام الذین أورثوني تاریخھم

 !! المليء بالحروب

 القتل ساري المفعول في قاموسھم

ألّن ال��خ��ی��م��ةَ ال ت��ن��ت�ص��ب إّال ع��ل��ى ع��ظ��ام 

  الموتى

  والدم یفور ولن یھدأ إالّ 

 !! بفوران الدم من جدید

*** 

 ابعْث بأحالِمَك العاقلة جداً 

  یا شارل بودلیر

  لنكوَن صنوین في حلٍم عابثٍ 

 !! وتافھ

 أبواقَُك الملیئةُ باألناشید تنثرُ 

 أزھاَر شّرھا على برج إیفل

 .. أّما أنا

 فأناشیدي الجنائزیة التي تمرّ 

  ضاحكةً أمام نصب الحریة

 لتدغدَغ مشاعَر جواد سلیم

  ترّدُد لحَن إقامة الحفالت الصاخبة

 !! للمقابر الجماعیة

 نواقیُسَك تعزُف كنائسھا موسیقى

 الجاز

 وأبواقي مخرومة أمام الناي ، ألنّنا

  رعاةٌ ال نعرف غیَر األغنام والماعز

 حبیباٍت لنا

 وانتم حبیباتكم الجمیالت جدا جدا

 مثل ( جان دوفال ) البیضاء حّد القرف

ون��ح��ن ح��ب��ی��ب��ات��ن��ا ال یص��ل��َن إل��ى ال��واح��د 

  بالملیون

 من جمالھن مثل ( لیلى العامریة ) السوداء

 !! حّد التمادي

*** 

الشبھُ كبیٌر بیننا یا صاموئیل بیكیت

 انَت فكاھّي النزعة

 وإنا سوداويٌّ حّد الموت ضحكاً 

 ھاھاھا .. ھاھا ھو

 ھاھاھا .. ھاھا ھو

 !! ھيء ..ھيء.. ھيء

 أَلَْم أقْل لَك بأنّي اضحُك حّد الموت

 !! یا بیكیت

الدمُع یطفُر من عینيَّ كلّما ضحكتُ 

 حّد االختناق

 دموُعنا مسكونةٌ بالضحك

 !! وابتساماتُنا یشوبھا البكاء

*** 

 وأنَت یا آرثر میلر

 یا َمْن تزّعمَت الكالَم عن نفِسكَ 

 بصوِت الجماعة

 أریُد أْن أُبصرك بشيٍء لم تره أبداً 

 ..طائرات

 .. صواریخ

 .. سیّارات مفّخخة

 .. إرھاب

 ذبٌح على الھویة

 وذبابةٌ تُزعُج انفَكَ 

 َمْن یا ترى سیقتل الضجر

 والكّل یعبُث بسم الحریّة

 !! التي لم نفھْم معناھا أبدا

*** 

 .. لھذا

اعتذُر عن مشاكساتي السمجة معكم

 ألّن المصابیَح انتحرْت ،،

 بل تعنّستْ 

  بسبب انتظارھا للتیّار الكھربائي

  الذي لن یأتي أبداً 

 ونحن تحت

 !! ) مئوي 5 0درجة(

 (رت 
ا ( 

 
 

 عبدالسادة البصري

 ز اق
 
 
 
 
 
 
 
 

  
بإبتسامة طبشور وم�ك�ن�س�ة م�ن�ظ�ف ال�ب�ل�دی�ة ال�ت�ي تش�رف  

الفاسدین وخبز التنور الذي تفوح من فوھ�ت�ھ ارغ�ف�ة ال�خ�ی�ر 
وض��ح��ك��ات الص��غ��ار والس��ن��ت��ھ��م ال��ب��ری��ئ��ة وث��وار الس��اح��ات 
المنتفضة وبشاعة الخوف الذي یتكسر تحت رایاتھم العاشق�ة 
للنور واالضواء واجن�ح�ة ال�ح�م�ام�ات ال�زاج�ل�ة وھ�ي ت�رس�م 
بمناقیرھا خرائط الدفء وقالئد الفرح وانین الس�ن�ون�وات ف�ي 
مخابىء البیوت وذاكرة المطر الذي یعطر لون األرض ب�ث�وب�ھ 
األبیض ورشاقة الن�ج�وم ف�ي أب�ھ�ى ص�ورھ�ا وآالم ال�ح�روب 
المتكررة برؤوسھا الوقحة وجھ�ال�ة دوران�ھ�ا ف�ي ال�ف�راغ�ات 
القاتلة ونظرة شحوب عابرة وزعل العاشقین وأمنیاتھم ال�ت�ي 
تشد األحالم إلى المحطات الحافل�ة ب�ال�ت�ورد وإن�ب�ع�اث ط�ی�ور 
الزاغ ونشید الوطن في الساحات الفسیحة ومكابرة المصابیح 
تحت رشاقة األمطار والفراشات التي تحّن للغصون والحدائق 
الیتیمة وعیون لحبیبة ت�ع�ی�د ذاك�رت�ھ�ا ب�ح�ج�م ح�ب�ات ال�ع�ن�ب 
ورشاقة البندول وھو یتراق�ص ع�ل�ى ح�ائ�ط ال�غ�رف�ة وح�ی�رة 
تركض في الضباب القادم من أفواه المالئكة ونواقیس ال�م�دن 
والقرى وأبراج الحمامات المتأصلة بسحر المعاطف ال�م�ل�ون�ة 
وعصافیر خجلى من صباحاتھا التي یغطی�ھ�ا دخ�ان ال�ح�روب 
والمزابل والقمامات النائحة مثل القطط السائبة في ال�ط�رق�ات 
وشموع وسط القھر واألم�ن�ی�ات ت�ب�ع�ث ب�ن�ی�ران�ھ�ا ال�وھ�اج�ة 
وتتماوج مع لیلة المیالد وح�ل�م ال�م�س�اف�ات وقص�ص أم�ھ�ات 
وصبایا بعمر التفاحات وسعادات غائصة بالطیران تخرج ع�ن 
بكرة خدودھا الغضة وأول یوم ل�ل�ف�رح ی�غ�ی�ب بص�م�ت ح�ی�ث 
الكائنات تكتحل بفجر شھي لمواسم الزرع وال�ح�ق�ول وال�ق�ل�ب 
یقفز من شرنقتھ كالكلمات لیعانق الربیع القادم برائحة القداح 
وأصابعي تھرول مثل كنغر في غابات هللا اللالمتناھیة وعین�ي 
الحزینة تختصر جراح األحب�ة ف�ي ال�م�ھ�اج�ر ال�ب�ع�ی�دة ح�ی�ث 
المواسم تنزلق على شفاه العاشقین المشتعلة بأنی�ن ال�ق�ب�رات 
وبراءة السمسمات وھي تل�ت�م�ع ف�ي أرغ�ف�ة ال�خ�ب�ز وأل�ح�ان 
قدیمة تتوارى مع نسائم البرد ونار ال�م�دف�أة وع�ج�وز ی�ل�م�ل�م 
أسنانھ من السقوط وأفكاره المتناثرة في عجانات ضاربة ف�ي 
الطین والمیاه واألنھر وبراءة نشیج وموسیقى تتجلى لتلت�ق�ط 
أصابع الورود من الفراشات الحائمة في الدفاتر القدیمة تطیر 
مع األفق خلف أس�رار ومس�ارح خض�راء وش�ھ�ق�ات ال�م�ط�ر 
المجنونة. أي شیطان واھن یفسد أسراري في الحب وی�ت�ج�رأ 
أن یقت�رب م�ن م�الم�ح�ي أش�ق روح ال�ك�ون ب�ف�رح ال�م�ی�الد 

  .والرعاة یحرسون قلبي من قیلولة أبدیة



aliraqianewspaper@gmail.com 
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